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TEMPO

Nubl., instab. ocas.
na madru. melho-
rando no período;
temperatura está-
vei; Ventos de Sul
a Este, de fracos a
ocasion. modera-
dos; máx. 23.7
(Bangu); min. 18.5
(A. B. Vista). (Mais
detalhes no Cad.
de Classificados)

PREÇOS, VENDA AVULSA:

Estado do Rio tle Jimeiro e

Minas Gerais:

Dias úteis ... CrS 4,00

Domingos ... CrS 5,00

SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,

Al, RN, PB, PE, ES, DF e GO:

Dias úteis ... CrS 7,00

Domingos ... CrS 8.00

CE, MA, AM, PA, PI, AC e

Territórios:
Di.is úteis ... CrS 7,00

Domingos ... CrS 9,00

ASSINATURAS - Domiciliar

(Rio o Niterói): Tel. 264-6807.

3 meses ... Cr$ 335,00
6 meses ... CrS 584,00

(Sáo Paulo, Capital):
3 meses ... CrS 500,03
6 meses ... CrS 1 000,00

Postal, vio terrestre, em todo
território nacional, inclusive

Rio:

3 meses ... Cr$ 335,00
6 meses ... Cr$ 584,00

Postal, via aérea, em todo o
território nacional:

3 meses ... CrS 390,00
6 meses ... CrS 700,00

EXTERIOR — Via aéroa: Amé-
rica Central, América do Nor-
to, Porturial e Espanha:

3 meses ... USS 207.00
6 mesos ... USS 414.00

. ano ... USS 829.00

América do Sul:

3 meses ... USS 150.00
6 meses ... USS 300.00
1 ano ... . US$ 600.00

Demais paises:

3 meses . . . US$ 304.00
6 meses . . . US$ 609.00
1 ano ... . USS 1 218.00
— Vio marítima: América,

Portugal e Espanha;

3 meses ... USS 41.00
6 meses . . . US$ 82.00

1 ano . . .USS 164.00

Demaii países:
3 meses . . . USS 58.00
6 meses . . . US» 116.00
1 ano ¦ ... USS 232.00

ACHADOS E
PERDIDOS
COMUNICAMOS QUE (oram ex-

travisdos originais dos compro-
vantes de recolhimento de que
trata o Occ. Lei n9 1470, n°s.
02-1676 e 024675, efetuados no
Banco do Brasil S/A — Ag.
Cenlro — Rio e nominativos
ao Dr. PAULO MÁRCIO FREIRE
e Sra. MARIA DA GLORIA PE.
REIRA DA SILVA FREIRE.

DESAPARECEU do carro Opalã
estacionado à Rua Miguel Cou-
to, uma pasta contendo levan-
ta mentos contábeis, documen-
tes, cartão do INPS etc. per-
tencenícs à firma Inform Asso-
ciados s/c São Paulo c Nclso-n
V,iz Nogueira. Graliftca-se a
quem devolver. Av. Rio Branco,
20 — 129 ou pelos telefones
253-8244 e 396-2799.

MOTO ROUBADA Honda 750
Four RJ ZC 695 chassi 2099065
dia 10/9. Gratifico bem. Rua
Montenegro, 57/401. Tel.:
247-2112.

POSTO RODRIGO 0E FREITAS
LTDA - Estabelecida à Av.
Epitácio Pessoa, 1.354, comuni-
ca o extravio da ficha de ins-
crição do CGC n? 42.547.63B/
0001-97.

PERDEU-SE - Um desenho ,.o
Lamas noite quinto/ sexta das-
sada. Gratifica-se. Dev. Can-
dido Mendes 913/ s 103 - Sta.
Teresa ou tel.: 253-7974 -
Tânia.

PERDEU-SE - O passaporte Po-
loncs n9 0161813 sério K III,
pertencente , Ignacy Fei cia k.
Qualquer informação favor te-
lefonor para 223-3378.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
A. DOMESTICA - Preciso para

todo sorv. coz. triv. var. Sal.
Inio: ] 800,00. Av. Prado
Júnior, 160/ 607.

A UNIÃO ADVENTISTA - Ofo-
reco empregados de ótima apa*
rència com cart. de saúde exa-
me médico e referências com-
provadas in loco, cozinheiras
ds todas as categorias, babás,
• enfermeiras para rocóm-nasci-
dos e pessoas idosas ou enfer-
mas, copeiras (os), chaufers,
caseiro, etc. Garantimos 6 me-
sei. Tel.: 255-8948/ 255-3688.

AGENCIA SERV-LAR - Atende
pedidos de domésticas para
todos os serviços do lar, cozi-
nheiras, babás, acompanhantes,
copeiras, ele. Todas com cart.
de saúde . referências sólidas,
Garantia 6 meses Substituição
Imediata. 236-1891 - 256-9526.

A MOÇA OU SENHORA - Tri-
vlal variado, com referências,
pago 2.500,00 ap. casal, folga
fim semana, TV no quarto. Av.
Copacabana; 583/606.

A COZINHEIRA-VíTrlvIalivarla.
do com -eferfincia p a g t o .
3.000,00 fazer sorviços do casal
folga fim de semrna. R. Gomos
Carneiro J12 ap. 302. Ipanema.

AG. AMIGA DO BEBE - OfírV.
co babás práticas o espectali-
ladas cm recém-nascidos. —
Acompanhantes o enfermeiras
para pessoas idosas ou enfer-
mas. Todas com cart. da saúde
• referências sólidas Tel.
236-3336.

AG. AMIGA DO LAR - Oferece
empregada caprichosa para to-
dos serviços, babás, carinhosas
cozinheiras, gabaritadas acom*
panhanles, pacientes motoristas
atenciosos, caseiros, etc. Todos
com refs, sólidas. Cart. de saú-
de. Garantimos 6 meses. Tel.:
255-5444/ 255-3311.

AGENCIA RIACHUELO - Qua
desd0 1934 vam servindo ao
RJ oferece copa arrum. babai
coz. e diaristas partir 1.000,00,
S31-3191 0 224.7485.

Ã EMPREGADA - Com rofcrôn-
cias. Pago 2.000 a 2.500,00 -
Casal só. Folga domingos. Av.
Copa 534 ap. 402.

AG CIASSE "A" MAID apresenta
domest. c/ -cf. does. 255-84ô9
— todas cadastradas coz. cop,
err., babás — Seleção — MA'D.

Vorster marca
eleiçõespam
30 de novembro

Ao dissolver, ontem, o Parla-
mento sul-africano e convocar
eleição geral para 30 de novembro
próximo, o Primeiro-Ministro John
Vorster argumentou que "alguns
Governos e organizações interna-
cionais estão interferindo nos as-
suntos internos da África do Sul"
e, por isso, é necessário o pronun-
ciamento dos brancos através do
voto.

Em Bruxelas, os Chanceleres
dos países do Mercado Comum
Europeu aprovaram um código de
conduta para as multinacionais
européias que operam na África
do Sul. O código, de sete itens,
prevê igualdade de salários para
brancos e negros, liberdade sindi-
cal, igualdade de condições de tra-
balho e, no plano social, ajuda su-
plementar aos negros. (Pág. 12)

PCF cede para
manter aliança
da esquerda

Para evitar o rompimento da
aliança de esquerda, o Partido Comu-
nista Francês deve anunciar hoje aos
socialistas e aos radicais que aceita
reduzir pela metade o número de em-
presas a serem nacionalizadas no ca-
so de a coalizão vencer as eleições ge-
rais de março do próximo ano.

O Programa Comum prevê a na-
cienalização de cerca de 1 mil 400 cm-
presas, mas, por pressão dos radicais
de esquerda, os comunistas concorda-
riam, agora, em nacionalizar apenas
729 empresas, mais a indústria side-
rúrgica. "Oferecemos a maior prova de
boa vontade", diz o PCF. "Cabe a nos-
sos amigos decidir se desejam verda-
deiramente a aliança". (Página 12)

Gasolina vai
aumentar 5°fo a
L ° de outubro

O preço da gasolina vai au-
mentar 5% a partir do dia Io de
outubro, passando a comum para
CrS 6,30 o litro nas principais ci-
dades do país. Foi o que admitiu,
ontem, o Ministro da Fazenda,
Mário Henrique Simonsen, ençar-
regado pelo Presidente Geisel de
centralizar toda a política de com-
bate à inflação, em substituição
ao Conselho Nacional do Petróleo
na decisão dos reajustes dos pre-
ços dos combustíveis.

O aumento de 5% contraria
pretensões dos distribuidores, quetinham reivindicado, em estudo
enviado recentemente ao Conse-
lho Nacional do Petróleo, um rea-
justamento de 12% para as gaso-linas e de 11,7% para os outros
derivados do petróleo. (Pág. 21)

Governo prevê
importação de;
carne em 78

A importação de carne bovina,
possivelmente já no próximo ano, é
inevitável, segundo o diretor-executi-
vo da Comissão de Financiamento da
Produção (CFP), Paulo Vianna. Ele
diz que a importação só poderia ser
evitada com subsídios ao produtor ou
liberação dos preços, "mas estas alter-
nativas são, contudo, inteiramente in-
viáveis".

Explica que a inviabilidade resul-
ta de dois fatores: "Não temos dinhei-
ro para subsídios e a liberação dos
preços, em todas as fases de comercia-
lização, incidiria diretamente no au-
mento da inflação". E conclui: "Há
mais de 10 anos existem estudos no
pais mostrando que, cedo ou tarde,
teríamos de importar". (Página 23)
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Brizola deixa sua casa a caminho da Embaixada dos EUA, ladeado por seus filhos João (E)
e Neusa Maria, sua mulher, Dona Neusa, e, carregando uma valise, seu filho mais velho, José

EUA recebem Brizola que
já saiu expulso do Uruguai

Duas horas e 14 minutos
antes de expirar o prazo que
lhe fora dado pelo Presidente
Aparicio Mcndez, o Sr Leonel
Brizola deixou ontem o Uru-
guai, onde viveu asilado du-
rante 13 anos, cinco meses c
20 dias. Acompanhado pela fa-
mília, chegou ontem à noite, a
Buenos Aires, onde tomará ho-
je um avião que o levará aos
Estados Unidos pela rota do
Pacífico.

Numa decisão surpreen-
dente, o Departamento de Es-
tado concedeu visto têmpora-
rio de permanência ao ex-Go-

vernador gaúcho que, cm 19(51,
ao desapropriar uma empresa
de energia elétrica da IT&T
em Porto Alegre, abriu um pe-
ríodo de tensão entre o Brasil
e os Estados Unidos, que durou
até a deposição do Sr João
Goulart, seu cunhado.

Em Montevidéu, o Sr Bri-
zola disse que recebeu diversas
ofertas de asilo, entre elas a
dos Estados Unidos. Em Wa-
shington, porém, o porta-voz
do Departamento de Estado
recusava-se a confirmar que
ele receberia o asilo. Segundo
o Sr John Trattner, "ele pediu

para vir aos Estados Uni-
dos". A última dificuldade pa-
ra a saída do Sr Brizola foi
provocada por um transtorno
burocrático com o passaporte
de sua mulher, D Neusa. O
Consulado brasileiro, há três
dias, recusava-se a revalidá-lo,
e o Governo uruguaio, que de-
ra um salvo-conduto a seu ma-
rido, recusava-se a entregar-
lhe qualquer papel. Às 19h,
quando já estava na Embaixa-
da americana, a Sra Brizola
soube, por uma parenta, que
o Consulado revalidara seu
documento. (Páginas 8 e 9)
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Nova Ipanema foi inaugurada com seus oito edifícios e toda a infra-estrutura concluídos

Promotor diz
que laudos do
IML são bons

O Promotor José Carlos da
Cruz Ribeiro, que denunciou Mi-
chel Frank e George Khour pela
morte de Cláudia Lessin Rodrigues,
afirmou que "os peritos oficiais são
os do IML e os laudos são de in-
teira confiança". Acrescentou que
a tentativa de desmoralizar laudos
não é novidade na Justiça e con-
tinuará sendo utilizada no futuro.

A Polínter admitiu, ontem, que
Michel Frank já deixou o pais e
seu advogado disse não saber on-
de ele se encontra. Todas as tes-
temunhas foram proibidas de via-
jar. Egon Frank, que está na
Suíça, telegrafou ao seu advogado,
determinando que ele processe os
seus caluniadores. (Página 18)

Nova Ipanema
é inaugurada
para 3 mil

Com a inauguração, ontem, de
Nova Ipanema, o Rio ganhou um
novo bairro, totalmente urbanizado,
com área de 400 mil metros quadra-
dos e dando moradia a 3 mil pes-
soas. O Governador Faria Lima
considerou o empreendimento "um
padrão a ser seguido em toda a ci-
dade" e destacou o fato de toda a
infra-estrutura ter sido executada
pela iniciativa privada.

O responsável por Nova Ipane-
ma, , Moacir Gomes de Almeida,
destacou que a obra só foi possi-
vel pela união de esforços entre ór-
gãos públicos e empresariado. Três
anos e quatro meses depois de ini-
ciada, Nova Ipanema é entregue
com 540 apartamentos e 85% de
seu projeto executado. (Página 14)

Procurador
faz críticas à
lei da fusão

O Procurador-Gerai do Es-
tado do Rio, Roberto Paraíso, afir-
mou, ontem, que a Lei Comple-
mentar n.° 20 (fusão GB-RJ) deu
poderes excepcionais ao Governa-
dor — num certo sentido, obser-
vou, ele os tem mais do que o Pre-
sidente da República.

Durante a exposição que fez
no 8.° Congresso de Procuradores,
tratou mais o tema político do que
o jurídico e destacou que outra fíi-
lha da,Lei foi não ter permitido a
nomeação do Prefeito de Niterói.
Como a questão foi levantada na
hora das perguntas, ele se auto-
censurou: determinou que a cita-
ção fosse cortada das notas taqui-
gráficas, negando-se a dar esclare-
cimentos ã imprensa. (Págma 16)

Brigadeiro
quer Magalhães
na Presidência

No íinal da missa de ação de
graças por seus 81 anos, o Briga-
deiro Eduardo Gomes disse ao Se-
nador Magalhães Pinto, que o foi
cumprimentar, que espera com-
pletar 82 anos e vê-lo indicado pa-
ra a Presidência da República."Este apoio", comentou depois o
Senador, "representa muito para
mim, pelo peso considerável que
certamente terá na decisão do
Presidente Geisel".

O Senador Magalhães Pinto
considera essencial o apoio popu-
lar. "Espero que, no momento da
escolha, ela tenha atrás de si .uma
grande parte ou a maioria da
opinião pública", afirmou. A mis-
sa de ontem pelo aniversário do
Brigadeiro Eduardo Gomes íoi
mandada celebrar pelo 3o Coman-
do Aéreo Regional e teve mais
de 300 presenças. (Página 4)

Kriegerpede
reformas só
pelo Congresso

O Senador Daniel Krieger (Arena-
RS), afirmou, ontem, que deve com-
petir ao atual Congresso Nacional a
iniciativa das reformas constitucio-
nais, tendo por base a Carta de 1967,
por ele considerada ideal. Seriam su-
prinüdos alguns dispositivos e acres-
centados outros, para a "simples re-
condução do país ao estado de di-
reito".

No Senado e na Câmara Federal c
nas Assembléias Legislativas, os lide-
res do MDB abriram, ontem, oficial-
mente, a campanha pela Assembléia
Constituinte. No Congresso, os lide-
res arenistas responderam à Oposi-
ção, mas na maioria dos Estados o
MDB limitou-se a inserir nos anais
das Câmaras a nota oficial do Partido
iniciando a campanha. (Página 3).

Levy suspende
jantar para não
tumultuar mais

O vice-lider arenista Herbert
Levy atendeu pedido do Senador
Petrònio Portela ("para não tu-
multuar ainda mais o ambiente
político") e suspendeu o jantar-
convívio de políticos que marcara
para ontem, em sua casa. Há 15
dias ele promoveu o primeiro jan-
tar-convívio em sua casa e o líder
José Bonifácio não compareceu.
Ontem, ele iria — "embora mais
para ouvir".

O presidente nacional da Are-
na, Deputado Francelino Pereira,
assegurou que a aproximação en-
tre o Senador Petrònio Portela e
os líderes da Oposição não foi can-
celada em definitivo, mas "inter-
rompida, em conseqüência da
aprovação da campanha pela
Constituinte e dos ataques do
MDB à Revolução". (Página 3)

Polícia cerca/
com mil homens
campo da USP

Com mil policiais e 50 carros ceí-
cando, desde às 20h, a Cidade Univer-
sitária, a Secretaria de Segurança de
São Paulo começou, ontem, as opera-
ções para Impedir a realização do 3*?
Encontro Nacional dos Estudantes,
•marcado para hoje, no campo da
USP. Apenas era permitida a entra-
da de funcionários da Universidade.

O Comandante do II Exército, Ga-
neral Dilermando Monteiro, ao dar o
seu apoio à repressão ao encontro düs
estudantes, esclareceu que "náo se tra-
ta absolutamente de nenhum endure-
cimento do regime, tendo em vista
que o Governo está interessado no diá-
logo e na abertura democrática; mas
sim de Tesponder a uma atitude de
um gnipo de agitadores que pretende
desafiar as autoridades". (Página 17)

A AG SATURNO - Ofor. babá
2.000, coz. 2.000, diar. 100, ai-
rum — cop — simp. 1.500. Av.
Copa, 610/ 514. T. 256-3525.

AGENCIA GIRASSOL - Ofere-
ce cozinheiras, copeiras, arru-
madeiras, bahás p/ casas alto
ítalo. Tol. 257-2011.

A MOÇA — Precisa-se para todo
serviço de sra, estrangeira sa-
bendo cozinhar bem podo dor*
mir fora. Tel. 255-2306.

ACOMPANHANTE - Ofereço-me
com noções do enfermagem
para pessoas doente tenho
todos os documentos dou ref.
4 anos idade 44 ord. 5000X0
folga à combinar. Tel. 236-5571
e 237-0764.

ARRUMADEIRA passadelra e co-
peira arrumadeira c/ ref. mini*
mas 1 ano. Alto tratamento.
Folgas 15/15 ord. 1.700,00.
Parque Guinle, 296/ 202, La-
ranjelras, após 18 hr;.

AGENCIA MERCÚRIO 235-3667
— 256-3405. Tem ótimas coz.,
srr., babás, mot. fax. pass.
diaristas c/ doe. que ficam ar-
quivados.

A COZINHEIRA MUITO BOA -
Tenho empregos já pedidos de
3.200 de 2.500 e de 1.500. Ve-
nham urgente. Av. Copacabana,
534 ap. 402. D. Olga 4? andar.

ARRUMADEIRA - Dormir no
emprego. Passar bem roupa
miúda. Ord. inicial Cr$ 800,00.
Tel. 257-6770. Rua Pompeu
Loureiro 83 ap. 201. Copacaba-

A TODO SERVIÇO - Pago ato
2.500,00. Folga domingos. Só
cotn bois ref;. a-é às 7 horas.
Av. Copa, 534 ap. 402.

A COZINHEIRA - Precisa-se p/
trivial fino variado p/ casal.
Paga-se muito bem, pede-se
refs. Tr. Av. Alexandre Ferrei-
ra, 46/ 401. Tel. 206-0356.

A EMPREGADA - P/ todo ser
viço. Paga-se bem. Exige-se
refs. minimas 2 anos e que co*
zinhe bem. R. Visconde da PI-
raia, 86/1001. Tel.: 227-5890,

A EMPREGADA - P' casal, tio
médica, ele advogado. Paga-sa
CrS 1.200,00. lem faxineira o
lavadeire. Tr. R. Ibiá, 207.
(359-9468).

AS EVANGELISTAS DA AG.
DANGEl oferece ótimas còzt-
nheiras, arru. cop. babá, casei-
ros e acompanhante. 255-3229.

A SENHORA OU MOÇA - Quo
cozinhe bem pago CrS 2.500,00
para todo serviço de casal. Foi-
ga aos r' ing Cop
cabana, 1085 ap. 416.

AS MELHORES COZINHEIRAS,
arrumadeirõs, babás, diaristas
profissionais competentes c/
ref. garantimos permanência 6
meses. A DETALHE SERVICE
resolve 257-9309, 236-0079.

AGENCIA IDEAL - Resolve tua
necessidade de empregadas p/
todo serviço do lar c/ pessoas
selecionadas e todos does. e
refs. e residências comprova-
das. Damos todas ^s garantias.
Taxa mínima de 1 ano. Tel.
359-5957.

ARRUMADEIRA - 25/ 40 anos
boas ref em. Rua J. Carlos 107
Tel. 226-3920 .1. Botânico.

ARRUMADEIRA - Copoita oxl-
ge-ss doe. e ref. salário
1.000,00 Santo Clara, 80/ 79
após as 18 hi.

A BABA' — Com experiência
e refs. p/ 2 crianças. Salário
i comb. Tel. 274-0506. Av.
Vise. de Albuquerque, 333 ap-
to. 103. Leblon.

AGORA 80,00 O preço da diá-
ria a Calote Center ofer. 200
Diaristas c unia boa equipe de
efetivas. — R. do Calote, 347,
545 Tei.: 285-0264.

ARR. E COZINHEIRA - Preciso
duas que saibam coperar e co-
zinhar variado sal. até 3 mil.
Folga semanais, Av. Copacaba-
na B6I ap. 1,114,

AD. DONA LAURA LTDA - To'7.
283-4795 e 224-4926. Tem íj
melhores domésticas, coz. cop.
arrumadeiras, rig. selecionadas
c*' ref. mínima do 1 ano.

AGENCIA SERMAG 222-36ÍO -
dispõe imediato: arrum. cop.
babás, coiinhoíras 1/ serviço,
acompanhantes, etc. Temos dis-
r í s t a s faxineiras, Uvedciras.
passadetras. Domésticas real*
mente selecionadas, peça-no*
p/ tel, ou faci-nos uma visita
.1 Rua Evaristo da Veiga 35/
1415.

ARRUMADEIRA . boa cozinhei- | AG. CENTRAL DOMESTICA -A COZINHEIRA - E a .íwí-
ra, para casal estrangeiro sem | Ofer. babá arru. cop. coz. s. ¦ deira, copcira para residência
filhos. Salário CrS 1.200,00 e 1 forno fogão fax. diar. doe. ref. | em São Conrado. Paga-se bem,
.CrS 2.000,00. Rua Gilberto Car- Av. Copa 610/ 419.
doso 300/603. Leblon. | 236-3161.

. cie 3
I 399-1575 ou 246-6442.

Tel.
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— Coluna do Castello.
A sucessão
presidencial

Há indícios de que a equipe de monta-
gem da candidatura João Baptista Figuei-
redo, no Palácio áo Planalto, teniia no pnn-
cipio dado boas vindas à campanha do Se-
nador Magalhães Pinto à Presidência da Re-
pública. Ela ganhou impulso a partir de ju-
nho e julho, com a entrevista em que o pre-
sidente da Caixa Econômica, ex-assessor ãe
imprensa e intimo ão General Ernesto Gei-
sei, nas reuniões do Riacho Fundo, Humberto
Barreto rompeu, a pudicída áa sitcessao, fi-
cou sendo para todos os efeitos o mes de
inauguração oficial do processo de escolha
do próximo Presidente da República. O pro-
tocolo pode falar em janeiro. Mas as deci-
soes já foram tomadas há muito tempo e pe-
lo menos do grupo que pretende escoltar o
General João Baptista Figueiredo ao Gover-
no transborda a confiança de que o Presi-
dente Geisel o indicará, transcorrido o pra-
zo regulamentar de suspense.

Para essa equipe, que antecipou a su-
cessão e âesregulou toâas as suas praxes pa-
ra garantir o posto ao canáiáato, a prega-
ção obstiiiaâa áo Senador Magalhães Pinto
veio, no primeiro momento, a calhar. Era
um civil, e portanto estava prejudicado para
o cargo. Postulava escancaradamente a Pre-
sidência da República, quando a etiqueta áo
regime requer, áos elegíveis, uma postura ex-
terior de grande desprendimento do Poder,
por mais que, internamente, a emulação
agite os gabinetes. Enfim, o Senador Maga-
Ihães Pinto estava disposto a percorrer o
país pedináo a vaga. E, como os brasileiros
não viam, em carne e osso, um canáiáato os-
tensivo à Presiáência áa República há muito
tempo, o Senador pareceu-lhes talhaáo a
cumprir — posto que involuntariamente —
o inestimável serviço à canâiáatura Figuei-
reáo ãe ocupar o espaço ãe seis meses entre
o lançamento precipitaáo e a sagração so-
Iene.

Deixaáos vazios, esses meses poderiam
vir a ser tomaáos por outro candiãato müi-
tar, pois seria impossível forrá-los inteira-
mente com fotografias e proáuções biográfi-
cas ão General Figueireâo, reeâições áo li-
vro áe seu pai, General Euclyães Figueireâo,
que transformam o filho em herãeiro áe
convicções e atitudes democráticas, ou mes-
mo calcá-los com a promessa ãe uma futu-
ra constitucionalização do país, atrelaáa à
sucessão. A caravana do Senador Magalhães
Pinto atravessaria esse áeserto político,
abastecenão a curiosidade publica de noviáa-
des sucessórias e tomando o lugar que, áe ou-
tra forma, no entenáer ãos partiãários do
General Figueiredo, poderia ser invaãiáo pe*
Ia canâiáatura do Ministro do Exército, Ge-
neral Sylvio Frota.

O país já viu esse mesmo grupo encar-
regado da candidatura Figueireâo em ação,
preparanão o Governo Geisel no Largo da
Misericórdia, e por isso não é de estranhar a
vaga sensação de coisa vista e vivida que a
nova sucessão apresenta. Ele trabalha com
muitos projetos, cálculos e esquemas, muitas
vezes emprestaáos dos manuais de teoria po-
litica, a ponto de lembrar a ação ãos "resol-
veáores de problemas" que a pensadora Han-
na Arendt viu áiriginâo, áe Washington, a
guerra áo Vietnã. Como eles, essa equipe
também sofre, na transferência para a rea-
liáaãe, a refração de seus projetos. Por essa
experiência é que fica tentador conjecturar
até que ponto ela está conseguinão controlar
o complicaão mecanismo áe sucessão que co-
locou em prática — uma mistura de réstri-
ções constitucionais, em abril, para garan-
tir as eleições de novembro, acenos de nova
constitucionalização para o futuro e, áe que-
bra, a implosão áa linha áinástica que, pre-
siáináo as sucessões, conferia ao regime a
espinha ãorsal áe sua continuiãaãe. Porque
a canâiáatura Figueiredo, pela maneira co-
mo foi feita e até mesmo pela simples possí-
bilidade áe que venha a ser consumaãa a
indicação sem que o General aãquira sua
quarta estrela, representa uma transforma-
ção raáical áa fórmula áe escolha de um Pre-
sidente da Revolução, que pela primeira vez
se faz, senão à sua revelia, ao menos sem a
participação ativa do Ministro áo Exército,
até o momento.

Em julho, logo depois da entrevista do
Sr Humberto Barreto, o Palácio ão Planalto
estimulou o ãébate — áe resto, inócuo —
sobre a possibüidaãe áe que o próximo Presl-
ãente viesse a ser um civil. Houve entrevistas
ãe Ministros e áe assessores áo Governo su-
gerinão a hipótese e tuão ináica que não se
tratava áe uma divagação sem objetivos prá-
ticos: é mais provável que, com elas, injetou-
se um pouco mais de alento à canâiáatura
Magalhães Pinto, com a intenção presumível
de abafar a competição entre os militares,
impedir o váctio e tuão isso sem perder a ga-
rantia ãe, quando necessário, desmontar a
campanha ão Senaãor — que, afinal, é civil.

Isso tem pouco mais áe áois meses e
hoje começa a merecer atenção a dificuláade
que o Palácio do Planalto pode encontrar
para desmanchar o palanque do Senaãor.
Primeiro, porque é preciso buscar um pre-
texto plausível. O argumento ãe sempre —
não poãe ser civil — ficou obsoleto, áepois
que a canâiáatura Figueiredo saltou todos
os obstáculos áas tradições de um Presidente
militar. Depois porque, como propostas de
Governo, ambos são muito semelhantes:
aparecem como candiãatos da Revolução,
dispostos a democratizá-la. Enfim, porque o
Governo, que aparentemente estimulou essa
campanha, terá de dar alguma satisfação ao
Senaãor. E o Senaãor, em matéria de satis-
facão, costuma dizer que só deseja a Presi-
dência da República. Também ele perdeu,
nesses últimos meses, a flexibilidaâe para
uma composição que lhe âê postos, ainda que
bons, no Governo de outro Presidente.

Marcos Sá Corrêa
Rodator-Subslitulo

JORNAL DE VIAGEM
SEU FIM DE SEMANA ESTA AQUI

mmmmimmÊf^J *' 'ÜSM WfiWÀw

HNMIetMlrf"--- a

bM hottl fica a JMOm do Rio por «filio. I a Birtall, da Panada,

qua alravaiu o» anos raantands a m««ma categoria a o aipiilla bam au-

ropau do dono, Sr. Calot Barlall. Hi piscina, «tuna (excepcional), lar-
dini, 8"nda pomar o uni tranqüilidade fascinam*. O lal.fona direto é

0221 - S4034J. No Rea, oode-w r«i«c»«r também (224-408°).

total. O (lima m •xctpcionalintmta
Frio • taco (muito taudival), Ha
ainda quadra do oiporto, unia ca-
chotir* parto, cavalos para alugar,
alt. E ¦ coinid. . tamaclonil (aiiua-
ta comldlnha da roca). O l.l.fon.
dlrolo: 0233450020. O liol.l a o
Quindim, am Pali da Alftrai.

DICA
JORNAl DE VIAGEM dá a dica

para chagar ao louagadiiiimo Ho*
tal C.lui», am Mandai. Pagar a Du*
tra atá o quilâmatro 49, onda io
dava antrar a diroita por uma entrada
do mão dupla mu axcalanta. A 13
qullômatroí fica Paracambi, ondo
comac» uma lorrlnha pavimontada om
paralalapipados, quo om IS quilo
motrot itlngt Mondas, do ar pacato
• ainda bam colonial.

Da armada, anda-»*, ainda, um
quilômalro om torra batida ali o
notai qua fica iioladiiilmo. A at-
mosfara rúttica om tudo oncanta.
Ai criencii brincam am total ngu-
rança. Na Rio, o« telefonei «ão:
374-1174 a 0232*52174.

EM CIMA DA PRAIA

A 2h da Copacabana, hi um ho-
tal, timplatmanta axcitanta, situado
numa ilha profundamanfa v.rd. qua
fai osqotaeor todos os males da civi-
lliacão am suai 11 praias dasartas
• do mar calmo sampr*. A ilha so
chama Jaguanum a o hotal lambam.
Os apartamentos • as suites (rústi.
cas, mas muito confortáveis) ficam
numa oncosta com vista ospetaeular.
A praia fica a cinco metros do ho-
tal. As rofaiçõet (um dos pontas al*
tos/ são servidas em mesínhas sob
frondosas árvores, pttttiinmente, na
areia. Todas as informações podem
sor obtidas no Rio, paios telefones:
236-0413 • 236-3551 (D. Dorcei). Po-
de-se ir, apenas» para passar o dia.

CONFORTÁVEL
Um dos hot Is qvo superlotam

em toda» as temporadas o recebe

sampra muita gania nos (im da ia*
mana • o Faianda Villa Forla, da
Engenheiro Passos. Imenso, ala pro-
picia ao hóspeda horas da completa
higlena mental num ambienta rústi-
co o, ao mesmo tempo, bom con*
fottável. Há sempre muila coisa pa<
ra (atar, desde o mergulho nas pis-
cinas ata o drinque nos qualrot
bares espalhados am vários lugares.
No Rio, há um telefona quo di
maiores informações • faz as reser*
vai: 285-1251 (D. Eliiabelh), da 8h
is Uh.

QUIOSQUES
E', som dúvida, um dos hotéis

mais relaxantes quo so pode encon-
trar. Não muilo grande (da estilo
colonial), inteiramente sombreado
por centenas da árvores imensas a
seculares com um bonito jardim
cheio do quiosques do sapê, redes,
bancos, muitas gaiolas o silêncio

AMENA
Nova Friburgo, • Sulca Brasileira,

•irá cada vai maii amena • conhe-
cida. Vala a pana uma chagadinha
•ti lá. Pou» antei da anlrar na cl-
dado, fica o Mury Oirdon Hotel,
lindo o novíssimo. Catagoria inter*
nacional. Hi piicina, talões da estar,
playground, jardins estacionamento
•te. E filiado ao Cradlcard. Os doll
telefona» tio 5222 • 5234. No can-
tro fica a Maiórica, excelente indica-
ções para so comor bem • a preços
acessíveis. É o mais tradicional res-
taurante de Friburqo, com um serviço
muito bom. Agoro dirigido pilo Sr.
Francisco Szabo, Introduziu novos
pratos e sobremesas húngaras do
malhr qualidad*. Muilo parto dali,
numa transversal (Rua Monsenhor
Mirandt) fica o Hotal Sio Paulo qua
tam diárili bam acattivail a intta-
lações confortáveis. Os apartamento»
são muito amplo» o arejados, ha-
vendo TV a coros, salões de estar
e ostaeionamonto. O telefono *
1128.

AS TERÇAS-FEIRAS
12:30 e 18:30 h

assista a uma aula
demonstrativa
grátis.
• MEMORIZAÇÃO
«LEITURA curso

DINÂMICA 1LVEM
.Travessa do Ouvidor. 21
grupo801 Tel.: 242-9139

HECAPACIDADE
Até 6 linhas o 30 ramais

^ ENTREGA IMEDIATA

¦ EP«EStNT4rlTE NO
ISTADO 110 0E JANEUOr
FETROPOUS, FRIIUIGO,
VOtTa. MD0NDA, NITERÓI E
CAMPOS.

PIANO DE FINANCIAMENTO TEURJ

&<LMHUÍ> EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS'
MATRIZ K. Buenos Aires, 263.2» and Tels. 231-0607/252-7044 ^J-

WLIAL It. Vise. Uruguai, 297 Tel.722-6608 — Niterói R.J. '

:/, w, r-a 'OaElvA )fm\

m abreu A MARCA DAS VIAGENS ^
INESQUECÍVEIS

ffiS505 FUNCHAL
COMPRAS DE NATAL AO PRATA

R/O 73 A 24 DEZ m SANTOS 14 a 23 DEZ

Rio -Santos-Montevidéu -B.Aires-Santos - Rio PREÇO DESDE USS 440

REVEILLON AO PRATA
R/O 26 DEZ A 08 JAN ¦ SANTOS 2 7 DEZ A 07 JAN
Rio -Santos -

-Montevidéu -Mar dei Plala - B. Aires -Sanfos - Rio. PREÇO DESDE USS 550

FERIAS NA AMAZÔNIA
R/O 08 A 30 JAN ¦ SANTOS 07 A 3 I JAN

Sanfos - Rio - Recife - Belém - Manaus - Belém -

-Fortaleza-Salvador - Vitória - Rio-Santos PREÇO DESDE US$1.120

CARNAVAL EM RECIFE E SALVADOR
R/O 0 ? FEVA 10 FEV ¦ SANTOS 3 I JAN A 1J FEV

Sanfos -Rio- Recife -Salvador -Vitória- Rio -San tos PREÇO DESDE USS .5:55

FERIAS AO PRATA
R/O WA23FEV » SANTOS I í A 22 FEV

R'io -Sanfos - B. Aires - Mar dei Pia ta -
-Montevidéu - Rio -Santos PREÇO DESDE 585

FERIAS AO NORDESTE
RIO 23 FEV A 06 MAR ¦ SANTOS22 FEVA 07 MAR

Sanfos - Rio - Recife - Natal - Forfaleza -
-Maceió-Salvador- Vitória-Rio-Santos PHEÇO DESDE USS 585

COMPRAS DE PÁSCOA AO PRATA
SANTOS07MARA I6MAR ¦ RIO06MARA Z7MAR

Rio -Sanfos - Montevidéu-8. Aires-Santos-Rio, PREÇO DESDE USS 440

PARANÁ E SANTA CATARINA
R/O 17 MAR A 23 MAR ¦ SANTOS 18 MAR A22MAR

Rio * Santos - Paranaguá - Itajaí - Santos — Rio PREÇO DESDE USS 220

PÁSCOA EM VITORIA E ANGRA DOS REIS
RIO23MARA27MAR ¦ SANTOS22MARA28MAR
Santos - Rio -Angra dos Reis - Viraria -Rio -Sanfos PREÇO DESDE US$ 220

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENSabreutur
R/O DE JANEIRO: Rua México. 21 Loja- Te/.: 232-2300- 06-07 08 09

S PAULO A V. Ipiranga. 795-3.° and. -Tels.: 35-5176-34-7823

Telefone para

264-6807

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

¦bm nou »¦¦
uiiinii dia ínirii so llLjiir.cni

artes^i
Mais de 7(XUMM> lei/ores

¦¦BBL".Í 2S,X^)(,2 BBBBBI

CRUZEIROS DE

„—<-N/{rJ ^a

REVEILLON^f^f^í
i Sülvtictor e Mar Del Plata —26 <; 27 Doz.^"

ANTARTIDA.3 n.
TERRADOFOGOiejun.

MANAUS *3f\ 8Jan.^4FeV.
CRUZEIRO AO PLATA

28Jan.-18Fev.

CARNAVAL EM SALVADOR
«StMARDELPLAIA

<ér&;*Í3-»iw¦-— 2 Jau— 4Ft;v.

NOS LUXUOSOS ttj
NAVIOS DA '»<™^-^?

EUGEMIO-ENRICO-ANDREA^^ttE ITÁLIA
FAÇA JÂ SUA INSCRIÇÃO/naurunta suas fÁrias

AMPLOS PLANOS DE FINANCIAMENTO

South Atlantic
Av Rio Branco. 156 -Grs. 636/625

Tels.: (Pbx), 283-4812 242-0769 Emh 080U3l/()üb

(32SaíQ3SS
URBI ORBI

—W-— lmmm+>m.U *W—W*. A -^PARAGUAIFOZ/7QUEDASKS
MARAVILHOSA VIAGEM EM NAVIO FLUVIAL (EXCLUSIVIDADE DA
URBI ET ORBI)'— Descendo o Rio Paraná até Guaira, e continuação de
ônibus visitando: Sáo Paulo. Pres. Prudente. Guaira, SETE QUEDAS,
CATARATAS DO IGUAÇU. Garganta do Diabo, Pto. Pres. Stroessner.
ASSUNÇÃO, Lago Ypacaray, ARGENTINA, Curitiba, Ponta Grossa, Vila
Velha. Duração: 15 dias — Saidas: 04 outubro, 08 novembro, 06_.de-
zembro 1977. 5, 10, 12 e 17 de janeiro, 2 e 9 de fevereiro/78.

Çlf\7 ARGENTINA - PARAGUAI - DURAÇÃO: 7 DIAS
I Wefa ÔNIBUS C/AR CONDICIONADO - Rio. Registro, Curi-
tiba, Vila Velha. Ponta Grossa, GuarapuavaaCataratas do Iguaçu, PA-
RAGUAI (Pto. Stroessner), ARGENTINA (Pto. Iguazu. Missiones). Sai-
das: 08, 

"17 
e 27 outubro, 12 e 19 novembro, 03 e 10 dezembro 1977.

3, 10, 16 e 23 janeiro, 2, 3, 4, 11 e 19 fevereiro/78.

ÔNIBUS
NAVIO
AVIÃOBARILOCHE

Rio, Curitiba, P. Alegre, Montevidéu, Punta dei Este. Buenos Aires, La
Plata, Mar dei Plata, Baía Blanca, Neuquen, Bariloche. BUENOS Al-
RES, embarque em transatlântico ou continuação de ônibus via Rosa-
rio, Santa Fé, Resistência, Pilcomayo. ASSUNÇÃO — Foz do Iguaçu —
Pto. Pres. Stroessner, Curitiba, Rio. IDA E VOLTA DE ONIBUS.-Dura-
ção: 22 dias— Saídas: 06 outubro, 06 novembro, 10 dezembro 1977.
5, 9, 10, 15, 19 janeiro, 2, 4, 5 e 10.fevereirò/78.
IDA E VOLTA AÉREA (OPCIONAL).

>f%B B A MAIS COMPLETA EXCURSÃO AO SUL DO PAÍS
VI II • abrangendo SANTA CATARINA, PARANÁ, RIO
UUL GRANDE DO SUL— REGIÕES DO VINHO, UVA
EDO CAFÉ. Ida pelo Litoral. Volta pela Serra, Sáo Paulo, Curitiba, Paraná-
guá, Joinville, Blumenau, itajai.Camboriú, Florianópolis, Criciúma, Tor-
res, P. Alegre, Gramado, Caracol, Canela, Caxias do Sul,- Garibaldi, Bento
Gonçalves, N. Hamburgo, Lages, Vila Velha, Ponta GrossaVLondrina. São
Paulo, Rio. Duração: 14 dias — Saídas: 08 e í 5 outubro. 05 e 12 novembro,
06 dezembro 1977. 8, 15 e 23: janeiro, 2,'4e 10 fevereiro/78.-

ARGENTINAS^
São Paulo, Curitiba, Paranaguá, Joinville, Blumenau, Itajaí, Camboriú,
Florianópolis, Torres, Gramado, Canela, Caracol, N. Hamburgo, Caxias
do Sul, P..'Alegre, Pelotas. Chuí, MONTEVIDÉU', PUNTA DEL ESTE,
BUENOS AIRES (5 DIAS) —Tigre.y Delta dei Paraná, La Plata, Mar dei
Plata. Duração: 20 dias. IDA E VOLTA DE ÔNIBUS. Saidas: 06 e 10
outubro, 05 novembro, 12e 13 dezembro 1977.3,11,18e 26 janeiro,
2e 10 fevereiro/78.

Ql || DO BRASIL COM FOZ DO IGUAÇU roteiro:
^¦^^a/lem Rio, Curitiba, Paranaguá, Joinville, Blumenau. Vale do
Itajaí, Camboriú, Florianópolis, Criciúma, Torres, Osório, Porto Alegre,
N. Hamburgo, Gramado. Canela, Cascata do Caracol, Caxias do Sul, La-
ges; Rio Negro, Curitiba, Vila Velha, "Foz do Iguaçu, Cataratas.do
Iguaçu, P. Pres. Stroessner (Paraguai), Puerto Iguazu (ARGENTINA),.
Guarapuava, Londrina, Sáo Paulo, Rio. Duração: 17 dias. Saldas: 08
outubro, 05 novembro, 03 dezembro 19.77..11,.;14,15,18 e/26 janeiro,
2,_4e 10 fevereiro/78.

R A Hl À ENCANTADORA . v. ¦;"
mmtWr^M Ilanh-Rio, Gõv.'Valadares, Teófilo Otoni, Vitoria da
Conquista, Jequié, Salvador (5 dias), Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro,
Monte Pascoal, Santa Cruz, Cabrália, Vitória, Campos e Rio. Duração:
11 dias. Saldas: 08 outubro, m novembro, 07 dezembro 1977.. 15 a 17
janeiro, 2 e 11 fevereiro/78.

BRASÍLIA CALDAS NOVAS (3 DIASI-.
ARAXÁ - TRIÂNGULO MINEIRO

Rio, Juiz de Fora, Barbacena, B: HORIZONTE, Três Marias, Cristalina,
Brasília, Cidade Livre, Cidades Satélites, Anápolis, Goiânia, CALDAS.
NOVAS (famoso balneário Pousada do Rio Quente). Uberlândia, Ube-
raba, ARAXÁ, Ribeirão Preto, Campinas, Sáo Paulo, Rio. Duração:.11 .
dias. Safdas:-06 e.17 outubro, 09 e 17 novembro e 08,dezembro 1972-.'15 

janeiro, 04e 11 fevereiro/78.

TRANSBRASIL
BELÉM - BRASÍLIA - TRANSAMAZÔNICA - MANAUS
ZONA FRANCA - NORDESTE - ÔNIBUS C/AR CONDICIONADO
Rio, Belo Horizonte, Brasília, Anápolis, Goiânia, Transamazônica, Rio
Tocantins, Imperatriz, Belém, Manaus (opcional de avião), Castanhal,
Capanema, Sta. Inès, Sáo Luis, Gruta de Ubajara, Teresina, Sobral,
Fortaleza, Mossoró, Natal. João Pessoa, Recife; Olinda, Nova Jerusa-
lém, Maceió, Aracaju, Salvador, Itabuna, Ilhéus, Vit. da Conquista,
Porto Seguro, Vitória,Guarapari, Campos, Niterói (Ponte) — Rio.

• Duração: 25 dias. Saídas: 02 e 03 outubro (Círio de Nazaré), 03 novem-.
bro, 02 dezembro 1977.3 e5 janeiro, 2e 3 fevereiro/78. 

j

aOl-lll F DO ATLÂNTICO AO PACÍFICO
^•Sl llhae^a Rio, Curitiba, Foz, Assunção, Sta.. Fé, Córdo-,
ba, Travessia dos Andes, Santiago, Viria dei Mar, Região dos Lagos Chi-
lenos, Bariloche, Baía Blanca, Mar dei Plata, Buenos Aires, Montevi-
déu, Punta dei Este, P. Alegre, Curitiba. Duração: 25 ou 30 dias. Sai-
das: 02, 04, 05 e 07 outubro, 03, 05 e 07 novembro, 02 dezembro
1977. 2. 4,-7,10,12 e 15 janeiro,2,4, 5, 9 e 15 fevereiro, 2, 4, 7,'e 9
març.o,/78.

Deputados
vão visitar
Projeto Jari

Brasília — Um grüpò de
deputados. Integrantes da
Comissão Parlamentar de
Inquérito que investiga o
sistema fundiário brasilei-
ro. viajará no próximo do-
mingo para uma visita às
propriedades do grupo Da-
niel Ludwig, onde está sen-
do executado o Projeto Ja-
d. em mais de 2 milhões de
hectares de terras.

Os deputados, liderados
pelos Srs Genervino Fon-
seca e Jorge Arbage, pela
ordem, presidente e relator
da CPI, passarão segunda-
feira na área do projeto,
que ocupa terras no Terrl- /
tório do Amapá e no Esta-
do do Pará, verificando as
denúncias feitas à Comis-
são de que ali estariam
sendo violados os direitos
dos trabalhadores e a legis-
lação sobre terras.

Recentemente, um dos
diretores do projeto pres-
tou depoimento à Comis-
são, refutando as principais
acusações feitas por depo-
entes anteriores ao sistema
de trabalho. Agora, os
deputados vão verificar
pessoalmente as denúncias.

Geisel não
fes nomeação
paraEMFA |

Brasília — Muito caute-
loso, repetindo várias vezes
a mesma informação, o as-
sessor de imprensa da Pre-
sidência, Coronel Toledo
Camargo, disse ontem que
o Presidente Geisel não de-
cidiu ainda quem será o
substituto do General Moa-
cir Barcellos Potyguara, na
chefia do EMFA. Acrescen-
tou que o assunto não foi
tratado com o Ministro do
Exército, General Silvio
Frota, durante o seu des-
pacho da manhã.

"O Presidente não deci-
diu ainda", repetiu. "E se
houvesse decidido não seria
num despacho com o Mi-
nistro do Exército. Poderia
ter havido, digamos, diálo-
go sobre o assunto, mas a
nomeação do chefe do
EMFA não é feita durante
um despacho desta natu-
reza".

DEIXAR CLARO
"Para não haver deturpa-

ção", o Coronel Camargo
repetiu: "Vamos deixar is-
to bem claro. O Presidente
ainda não decidiu quem se-
rá o novo chefe do EMFA.
O fato de ter havido um
despacho com o Ministro do
Exército não significa na-
da. Houve uni despacho ro-
tineiro". A seguir, fez nova
referência à clareza e repe-
tiu a informação.

Brasil não
deseja
hegemonia

Lima — "O Brasil é um
pais eminentemente paci-
fista e não tem qualquer
interesse na hegemonia mi-
litar da América Latina. Até
mesmo essa palavra é odia-
da por meu povo", afirmou
ontem cm Lima o chefe do
Estado-Maior da Marinha
do Brasil, Almirante Guai-
ter Maria de Magalhães. O
Almirante se encontra em
visita oficial de cinco dias
ao Peru.

Em entrevista, pouco an-
tes de embarcar para Cuzco,
afirmou que o Brasil, em
lugar de pensar em hege-
monia militar, deseja "co-
operação franca com todos
os setores, com apenas uma
força armada indispensável
para a garantia da segu-
rança nacional".

URBI ORBI
Rio: Rua Sáo José, 90, 20.° andar,
tels.-. 242-8300, 242-0447 e 222-7579
São Paulo: Rua Sete de Abril, 235, cj. 201,
tel.: 258-4405
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Onde você descobre
que está vivo

GUARAPARI
Reservas

Diretas. (027)261-4411
BRADESCO
ITATIAIA

No Rio RHS
SOSETÊ
WELLCOME

TOURING VIAGENS APRESENTA.—~~ 7t
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SEUS FASCINANTES ROTEIROS PARA A
TEMPORADA 77/78, A BORDO 00
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CRUZEIRO A MANAUS.
Saida: 03/01. Chegada: 31/01.
Santos, Rio, Recife, Belém, Manaus,
Fortaleza. Salvador, Santos, Rio.

CARNAVAL NA BAHIA.
Saída: 02/02. Chegada: 12/02.
Rio, Santos, Salvador, Santos, Rio.
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Uma opção
bem
brasileira

.,s//?//j

Bio: Av. Pres. Antônio Carlos, 130 - Tels.: 22?.-0204.
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S.iu P.iiilo: Ru,i Quirino de Andrade, 35 •
Tels -'37-3230 e 37-8071 - Emh.: 080017001b .
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Francelino vê entendimento Kríeser pede ü CongreSSO qU€
conduza o país à normalidade

interrompido e eulpa MDB
pela tese da Constituinte

Brasilia — O presidente da Arena, Deputado
Francelino Pereira, afirmou que a aproximação en-
tre o Senador Petrònio Portela e líderes do MDB
não foi sustada. "Apenas interrompida em conse-
quência da aprovação da tese da Constituinte e dos
sucessivos ataques à Revolução desferidos por inte-
grantes da Oposição".

O Sr Francelino Pereira, que assistiu os pro-nunciamentos dos líderes Freitas Nobre e José Bo-
nifácio, sobre a Constituinte, permanecendo em
plenário durante toda a sessão, manifestou a con-
fiança de que os entendimentos serão restabeleci-
dos, por iniciativa do Sr Petrònio Portela, "quando
surgir a oportunidade".
CONTINUIDADE

O entendimento Jião po-
de ser Interrompido, pois

6 da .própria natureza do
Parlamento, segundo o Sr
Francelino Pereira. Foi in-
terrompido pelo Sr Petro-
nio Portela porque a apro-
vação da Constituinte e os
ataques da Oposição ao sis-
tema "criaram um clima
desfavorável, no momen-
to".

Acrescentou que o presi-
dente do Senado, "homem
de sensibilidade e de tato",
procurará, em breve, lide-
res do.s diversos segmentos

da sociedade para ampliar
a faixa da conversa. Citou,
entre estes, figuras repre-
sentatlvas do clero, do em-
presarlado, da Ordem do.s
Advogados e da classe tra-
balhadora.

O presidente da Arena
disse que ainda não foi es-
tabelecida a data de reali-
zação do encontro da Exe-
cutiva Nacional da Arena
com o Diretório Nacional e
os dirigentes de diretórios
regionais, cm Brasília, des-
tlnado a discutir uma série
de providências para dina-
mizar a mobilização de no-
vos filiados para o Partido
oficial.

Petrònio apela a Levy para
que suspenda jantar seu
com um grupo de arenlstas

Brasília — O Deputado Herbert Levy atendeu,
ontem, apelo do Senador Petrònio Portela, "para
não tumultuar mais ainda o ambiente político",resolvendo suspender um novo jantar que promove-ria à noite entre o presidente do Senado e parla-mentares arenistas, quando seriam debatidos os
problemas do Partido e do país.Num jantar anterior, o presidente do Senado
ouviu de mais de 50 parlamentares arenistas, reu-
nidõs no apartamento do representante paulista,diferentes propostas de reformas políticas, não fal-
tando, entre elas, a de prorrogação dos atuais man-
datos, defendida, no entanto, como adiamento das
eleições de 1978.

PRUDÊNCIA

O Sr Petrònio Portela
usou como argumento capaz
de convencer o Sr Herbert
Levy a cancelar o jantar, o
fato de que a situação poli-
tica atual se mostra con-
turbada. Julgou, a partir
dai, perigosa a adoção de"alguns ingredientes a esse
quadro de dificuldades", na
área do próprio Partido do
Governo.

A informação de que o
jantar havia sido cancela-
do começou a circular du-
rante a tarde no Congresso.
O Presidente do Senado
desmentiu, apenas, que ti-
vesse sugerido a transferèn-
cia da reunião informal de
pari amentares arenistas,
por ter recebido Informa-
ções dc que um fato politi-
co grave estaria para ocor-
rer.

Disse o Sr Petrònio Porte-
ia que foi levado, apenas,
por um sentimento de pru-
dência, convencido de que
os políticos que dão susten-
tação ao Governo e que in-
tegram a Arena, como ele e
o Sr Herbert Levy, só de-
viam contribuir para a
construção de um clima de
tranqüilidade.

O Deputado Sérgio Car-
doso de Almeida, da Arena
paulista, ia aproveitar o
jantar no apartamento do
Sr Herbert Levy para reve-
lar o teor de uma conversa
que manteve, recentemente,
com o chefe do SNI, Gene-
ral João Baptista Figueire-
do. O parlamentar paulista
já havia adiantado que na
audiência não tratou, ape-
nas, dos problemas rurais
de São Paulo.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE CAMPANHAS
DE SAÚDE PÚBLICA

A Superintendência de Campanhas de Saúde
Pública "SUCAM", torna público que se encontra à
disposição dos interessados na Divisão de Material,
à Rua Melo e Souza, 124, nesta Cidade, no horário
das 11 às 16 horas, diariamente o seguinte Edital
de Tomada de Preços.

Realização Objeto
Data ! Horário!

30 07/10/77 10,00 Aparelho capturador e
Pera de borracha, p/
aparelho capturador.

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1977

(a) Rubem de Mello Prudente
Diretor da DM.

PHILCO
O ar condicionado
central que está ao
seu alcance.

O Philco Split Syslem é um sistema
moderno, -40% mais barato na
instalação e muito econômico no
consumo de energia.

Chame a Ambient Air sem
compromisso. Ela vai lhe apresentar o
melhor projeto parab seu ambiente.

E mostrar como é fácil comprar o
Philco Spiit System. Unindo conlotlo e
economia num excelente negócio.

Venda, instalação e manutenção
garantidas pela —-^—

ambient eflj
R. RoDerlo Dias Lopes, 51 r j^ãif
Lente
PABX: 27!,-üa^2e 275-6543
Revendedor Autorizado

PHILCO

Brasília — "O Congresso atual
pode, Indiscutivelmente, baseado na
Constituição de 1967 como modelo,
suprimindo dispositivos e acrescen-
tando outros, reconduzir o país ao
estado de direito, que é a suprema
aspiração da Nação brasileira", afir-
mou, ontem, o Senador Daniel Krie-
ger (Arena-RS), em aparte ao Sr Jo-
sé Sarney (Arena-MA).

O Senador maranhense respon-
dia em nome da Arena, aos discur-
sos pronunciados pelos Senadores
Gilvan Rocha (MDB-SE) e Franco
Montoro (MDB-SP), líder da Oposi-
ção, lançando oficialmente a cam-
panha pela convocação de uma As-
sembléia Nacional Constituinte. No
plenário estavam presentes 25 se-
nadores. As galerias permaneceram
praticamente vazias durante toda a
sessão.

Montoro

O líder do MDB defendeu a
Constituinte como "o remédio nor-
mal" para a solução da crise insti-
tucional brasileira. Para reforçar seu
ponto-de-vista citou as opiniões dos
juristas Maurice Duverger e Dalmo
Dallari de que o Poder Constituin-
te cabe ao povo. Lembrou os exem-
pios da Itália, da Alemanha, do Ja-
pão e, mais recentemente, de Por-
tugal e da Espanha, que se utiliza-

ram da Assembléia Nacional Cons-
tituinte para promoverem interna-
mente a normalização político-ins-
titucional.

Recordou que o Brasil já se uti-
lizou da Constituinte em 1891, em
1934 e em 1946 e após referir-se ra-
pidamente à Constituição votada em
1967 chegou à emenda Constitucio-
nal n° 1 de 1969 e às recentes re-
formas."Tirou-se dos Estados o direito
de ter seus governadores eleitos pe-
lo povo; criou-se a figura estranha
de um Senador biônico; tirou-se do
Partido o acesso aos meios de comu-
nicação. Alguém pode afirmar queisso è progresso político?" — inda-
gou. "O MDB, ao apresentar esta te-
se está apenas dando corpo, confi-
guração, a uma reivindicação que é
de toda a comunidade jurídica do
país, que é dos setores mais repre-
sentativos da nossa vida pública. A
tese da Constituinte não e uma tese
do MDB" — acrescentou — "é uma
tese que veio das bases da naciona-
lidade."

Frisou o Sr Franco Montoro que"não se quer com isso estabelecer
nenhum processo violento: o que se
quer é estabelecer o processo normal
capaz de, pacificamente, dar ao Bra-
sil uma estrutura política que cor-
responda às necessidades e aspira-
ções de todo o povo."

Cr$ 17.500,00 emprestamos
venha agora.

se precisar de mais, resolvemos imediatamente.
sede própria: rua Gonçalves dias, 65 - pabx m-wr ¦ rio - RJ
FILIAIS: RUA ALMERINDA FREITAS. 41-B - MADUREIRA -TEL.: 390-2444

AV. N.S. COPACABANA, 807 S/LOJA - TEL:'235-6377
RUA CORONEL GOMES MACHADO. 143 - TEL.: 719-8544 - NITERÓI ¦ RJ.CKÍDITO.HNANCIAMKNTO K INVKSTIMKNTOS

COLÉGIO PEDRO II
PAGAMENTO DE ANUIDADE

ESCLARECIMENTO
A Direção-Geral do Colégio torna públi-

co que a anuidade fixada para os alunos ali
matriculados é correspondente ao salário mi-
nimo do ano anfierior, dividido em parcelas,
quantia esta irrisória se for comparada com
o que é cobrado pelos estabelecimentos de
ensino particulares e ainda é inferior à cobra-
da pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro.

A verba oriunda deste pagamento está
prevista como arrecadação, no Orçamento do
Colégio, de modo que a sua supressão acar-
refaria desequilíbrio financeiro.

Não procede a alegação de que a exi-
gência desse pagamento é conseqüência da
execução de obras, pois estas são oriundas de
outras fontes.

Embora os alunos tivessem sido previa-
mente avisados de que deveriam saldar seus
débitos, alguns deixaram de atender.

Todavia a Direção-Geral num gesto de
tolerância acaba de conceder um prazo até o
dia 30 do corrente mês para que os alunos
em débito efetuem o pagamento das parce-
Ias devidas.

É de suma importância tornar público
que TODOS, sem exceção, que, em tempo há-
bil solicitaram isenção de anuidade cujos pro-
cessos foram encaminhados à Diretoria-Geral
e apresentaram a documentação exigida, fo-
ram atendidos. Portanto, os que agora recla-
mam são alunos que nem sequer requereram
a aludida dispensa.

^Retroprojetor, carros-^
f sei, projetores su- »

HFtetroprojetor, carros-
sei, projetores su-
per 8 e 16 mm, gra-
vadores com bip e
tudo o que você pre-
cisa para o seu au-
diovisual.
Basta conversar co-
nosco, gastar menos
e ganhar um pouqui-
nho mais.

PAfcirOTO
Buenos Aires, 177

224-8587 — 224-8547

2 quartos (1 suíte),
2 piscinas, playgroünd

e varandas
em toda volta.

E o melhor de dois bairros.
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Rua Artur Araripe, uma
rua que reúne o melhor da
Gávea e o melhor do Leblon
para você.

Construção em centro
de terreno, perto de tudo
que você precisa para sua
nova vida.

O comércio da Marquês
de São Vicente com o seu
Shopping Center, a PUC,
o Parque da Cidade.

A dignidade da tradicional
Visconde de Albuquerque,
com suas mansões
e árvores frondosas
e acolhedoras.

Pertinho da praia do
Leblon, do Jockey Club,
das sofisticadas boutiques,
dos melhores restaurantes
e cinemas do Rio.

No meio de tudo isto,
o seu apartamento com
2 quartos (1 suíte),
varandas, salão, vestíbulo.
copa-cozinha, dependências
completas e vaga na
garagem já incluída
no preço.

RESERVAS DESDE JÁ. STAND NO LOCAL

E mais: salão de festas,
playgroünd, duas piscinas
e um acabamento de extremo
bom gosto e qualidade.

Preços a partir de
Cr$ 1.190.000,00-Fixos até
as chaves:
Sinal CrS 54.620,00.
Mensalidade de Cr$ 8.330,00.
Até 15 anos para pagar.

EDIFÍCIO

3W
Rua Artur Araripe, 33.

O melhor de dois bairros.

do
Financiamento:

UNIBIXNCO

VEPLAN-RESIDÊNCIA
Empreendimentos e Construções S.A.
Capital e reservas: CrS -146,706.608,00
Corretor responsável: A.P. Ferreira Jr. - Creci 3IÜ-J 510
Copacabana: Av. Atlântica, 2.600 - Tel.: 255-7712
(Aberta diariamente até 22 horas, inclusive sábados
e domingos - amplo estacionamento).
Centro: Rua México, 148 - Tel.: 252-8811

Memorial de incorporação - Matricula 1 2245 - Registro R/3 - 2,c Oliclo.om 29/08/77
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Camargo acha que imprensa Camargo
errou ao ver agravamento não diz se
nas relações Brasil-EUA Carter vem

Brasília — Ao comentar ontem a nota do Ita-
marati sobre o acordo militar Brasil-Estados Uni-
dos, o assessor de imprensa da Presidência da Re-
pública, Coronel Toledo Camargo, disse que o Go-
verno registrou como "muito desagradável" a inter-
pretação "inteiramente deformada", divulgada por
alguns órgãos de imprensa, dando^a entender que
teria havido um "agravamento das relações entre
os dois países".

Explicou que a nota entregue ao Embaixador
John Crimmins é um "}ollsow-up natural da decisão
do Governo brasileiro adotada em março, denun-
ciando os acordos militares bilaterais". "Agora, eu
registro que ío: muito desagradável a deturpação
em um assunto tão grave, tão importante, tão sério,
qual seja o acordo militar e o relacionamento entre
o Brasil e os Estados Unidos".
NOTA

De posse da nota do
Itamarati, o porta-voz do
(Governo leu o itrecho em
que manifesta "o desejo do
Governo brasileiro" de
manter o relacionamento
entre os dois paises sobre
as bases tradicionais do res-
peito mútuo e da não inge-
rência nos assuntos Inter-
nos, "responsáveis pelo bom
entendimento entre os dois
Governos e pela amizade
coristante entre os dois
povos".

O assessor de imprensa
confirmou que não será
mantido mais nenhum cur-

so por acordo bilateral en-
tre o Brasil e os Estados
Unidos, embora isso não ve-
nha a afetar aqueles que
existem através de traba-
lhos multilaterais como o
Colégio Interamericano de
Defesa.

Disse ainda o Coronel
Camargo que não serão in-
tensificados os acordos com
outros paises para a coope-
ração e treinamento mill-
tar, pois o Brasil, "há mui-
tos anos recebe e manda
militares para desenvolver
treinamentos na França,
Alemanha, Itália, Inglater-
ra, Argentina, etc".

Denúncia cria espaço
para renegociação

A denúncia dos últimos
acordos militares entre o
Brasil e os Estados Unidos
visa a criar espaço para
uma ampla renegociação
das relações de interesse
das Forças Armadas dos
dois paises. A decisão do
Governo brasileiro, denun-
ciando os acordos, foi
adotada com o objetivo de
melhorar as relações bilate-
rais e não de agravá-las, in-
formando-se que poderá ser
negociado um novo acordo
de assistência militar, em
substituição ao que foi
denunciado pelo Brasil em
março.

A inclusão, entre os doou-
mentos agora denunciados,
do contrato da Comissão
Naval Norte-Amerlcana e
do acordo sobre o preparo
de mapas cartográficos, que
não de ligavam ao acordo
de assistência militar

denunciado, teve o objetivo
de eliminar todos os vincu-
los como para facilitar rea-
valiações globais que per-
mitam reatar as relações
militares. A posição brasi-
leira, nas novas negocia-
ções, será orientada pelo
propósito d e estabelecer
acordos tendo em vista pro-
veito mútuo e sem que o
Brasil figure como benefici-
ário.

A visita ao Brasil do Se-
cretário de Estado Cyrus
Vance, programada para o
próximo mês, é considerada
pelo Governo brasileiro
como oportunidade adequa-
da para revisões positivas
das relações entre os dis
paises, cuja plena normali-
zação poderia ser assinala-
da com a vinda do Pre-
sidente Carter à Brasilia,
c u 1 minando conversações
que se encontram em curso
entre os dois Governos.

Silveira fala aos
oficiais do EMFA

A convite do General Mo-
acyr Potyguara, o Ministro

i das Relações Exteriores,1 Sr
Azeredo da Silveira, fez on-

: tem no Estado-Maior das
Forças Armadas, uma confe-
rência sobre a politica
comercial do Brasil com os
Estados Unidos e com os
paises europeus.

O Chanceler, falando es-
pecificamente sobre as rela-
ções com os Estados Unidos,
mostrou aos oficiais do EM-
FA que a politica norte-
americana segue nonnal-

, mente o que ele denominou
de "períodos cíclicos, vari-
ando entre o isolacionismo

; e a preocupação em deter-
minar sua orientação aos
aliados"."Assim sendo" — obser-
vou — "não houve muita
surpresa por parte das au-
toridades brasileiras quanto
à posição que vem sendo

adotada pelo Governo ame-
ricano em seu relacio-
namento com o Brasil".

O atual procedimento
americano, portanto, esta-
ria seguindo os tramites
normais já esperados pelo
Itamarati, "dentro dos pa-
rametros es tabelecidos
quanto à renovação de ci-
cios". Depois de longo tem-
po sem interferir nos nego-
cios brasileiros, os ameri-
canos estariam agora na
sua fase de preocupação
com o que ocorre no mun-
do, no caso particular, com
todos os fatos ligados aos
direitos humanos.

A conferência, constante
no currículo dos oficiais do
Ministério, foi reservada e
assistida por militares dos
Ministérios da Aeronáutica,
da Marinha e do Exército
e do SNI entre outros con-
vidados.

Brasília e Washington —
Ao mesmo tempo em que o
assessor dc imprensa da
Presidência d a República
dizia em Brasilia que não
poderia confirmar ou des-
mentir a noticia a respeito
da viagem do Presidente
Carter ao Brasil, em
Washington, de acordo com
as Agências France Presse
e Associated Press, anuncia-
vam que fontes da Casa
Branca tinham negado a
possibilidade de o Presiden-
te vir ao Brasil este ano.

Disse o Coronel Camargo
que leu "esta noticia no jor-
nal, atribuindo a Infor-
mação a fonte do Governo
que, garanto, não sou eu
nem o Itamarati. Eu não
tenho, realmente, condições
de confirmar". Na Casa
Branca, de acordo com as
agências, informou-se que o
Presidente pretende limitar
ao máximo seus desloca-
mentos ao exterior este
ano.

EUROPA

Em sua agenda só há
uma viagem prevista, à Eu-
ropa, com uma etapa na
França. No próximo ano.
entretanto, funcionários do
G o v erno norte-americano
estimam que Carter pode-
rá realizar uma viagem ã
América Latina no próxi-
mo ano. Não puderam
adiantar se o Brasil estaria
inciuido em seu roteiro.

Reunião
tripartite
está pronta

Assunção — Está tudo
praticamente pronto para a
reunião tripartite que co-
meça amanhã em Assunção,
a respeito do aproveitamen-
to hidrelétrico do rio Para-
ná. Os especialistas argen-
tinos, paraguaios e brasilei-
ros estarão reunidos até o
próximo dia 24 para harmo-
nizar os projetos hidrelétri-
cos que os três paises rea-
lizam no rio Paraná.

Os delegados paraguaios
ontem foram recebidos pe-
lo Presidente Alfre-
do Strossner em reunião
que durou perto de duas ho-
ras. Eles relataram' ao Ge-
neral os resultados das ges-
toes que realizaram em Bra-
sília e Buenos Aires. A sai-
da do encontro com o Pre-
sidente, o Senador Carlos
Saldivàr afirmou que as vi-
sitas ao Brasil e à Argenti-
na tiveram o propósito de
ajustar detalhes sobre a me-
canica de trabalho que se
desenvolverá na reunião.

Embaixador vê chance
para novos acordos

"Estamos abertos para
receber do Brasil novas
idéias com vistas à concre-
tização de outros acordos
de assistência militar norte-
americana. No entanto,
tudo irá depender das pró-
ximas atitudes brasileiras".

A declaração foi prestada
ontem pelo Embaixador dos
Estados Unidos, Sr John
Crimmins. Ele acrescentou
que ainda é muito prematu-
ro para especulações em
torno de novos acordos mi-

ús-litares entre Brasil
tados Unidos"-

Para os diplomatas norte-
americanos, da mesma for-
ma que o Governo brasi-
leiro levou algum tempo es-
tudando se deveria ou não
denunciar os acordos mili-
tares com os EUA, "também
o Governo norte-americano
Ideverá empreender uma
ampla análise à respeito
dos efeitos que poderão ad-
vir para o relacionamento
militar bilateral em face da
decisão do Brasil".

NEGATIVA

O coordenador do encon-
tro, engenheiro Enzo De-
bernardi, negou que as vi-
sitas da delegação para-
guaia aos dois paises tives-
sem como objetivo estabele-
cer negociações prévias à
reunião.

Brasil e Paraguai exe-
cutam no rio Paraná, em
área de fronteira comum, a
Hidrelétrica de Itaipu que,
de acordo com as objeções
argentinas, poderá prejudi-
car e até anular futuros pia-
nos que a Argentina possa
pretender construir — em
sociedade com o Paraguai
— rio abaixo, nas áreas que
ambos têm fronteira co-
mum.

De qualquer maneira, os
especialistas em Assunção
se mostram otimistas em
relação à reunião. Acredi-
tam que os três paises en-
contrarão as fórmulas pe-
Ias quais poderão harmoni-
zar seus projetos de apro-
veltamento do rio Paraná,
principalmente consideran-
do que a questão que se
discutirá nesse encontro é
de fundamental importan-
cia para as relações dos
países do cone Sul.
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O Senador (E) ao saudar o Brigadeiro ouviu palavras de simpatia por sua candidatura

Brigadeiro, na missa por seus
81 anos, dá apoio a Magalhães

Ao ser cumprimentado ontem
tem pelo Senador Magalhães Pin-
to, à saída da missa em ação de
graças por seus 81 anos, o Briga-
deiro Eduardo Gomes disse-lhe
que espera completar os 82 para
ver seu nome indicado à Presiden-
cia da República. O Senador agra-
deceu-lhe- o apoio e disse que "te-
rá um peso considerável na deci-
são do Presidente Geisel".

Pouco mais de 100 pessoas
compareceram à missa rezada na
Igreja Santa Mônica por enco-
menda do III Comando Aéreo Re-
gional. Ao final, o Brigadeiro Deo-
clécio de Lima Siqueira, Ministro
do Supremo Tribunal Militar, leu
uma oração especialmente com-
posta pelo Papa Paulo VI, para os
aviadores, a pedido do Brigadeiro
Eduardo Gomes.

Cumprimentos

A missa em ação de graças
pelos 81 anos do Brigadeiro esta-
va marcada para as 16h e cinco
minutos antes o homenageado
chegou. De chapéu-de-coco, terno
escuro cobrindo uma fina suéter,
o Brigadeiro saltou do carro am-
parado por seu irmão, Stanley
Gomes, e dois empregados.

Numa cadeira, colocada entre
dois bancos da igreja, ele recebeu
os cumprimentos de vários pre-
sentes, entre os quais o Ministro
Juracy Magalhães, o Brigadeiro
Deoclécio Siqueira, o Comandan-
te do III Comando Aéreo Regio-
nal, Brigadeiro Paulo de Abreu
Coutinho e o Marechal..Nelson de
Melo, Chefe da Casa Militar do
Governo Juscelino.

Às 16h começou a missa, ofi-
ciada pelo Coronel-Capelão Lucas
Maia, pelo Major-Capelão Euval-
do de Mendonça Andrade e pelo
Capelão Zacarias de Siqueira
Campos. Nesse momento, havia
cerca de 50 pessoas na igreja mas,
à medida em que o ato ia sendo
realizado chegava mais gente.

À direita do Brigadeiro Edu-
ardo Gomes ficaram seu irmão,
Stanley com a mulher, D Fran-
cisca Saboia Gomes, e a filha, Ma-
ria Celina Gomes. Trinta oficiais
do Parque de Material Aeronáuti-
co do Campo dos Afonsos e da Ba-
se Aérea de Santa Cruz assistiram
à cerimônia.

No sermão, feito pelo Capelão
Euvaldo, subchefe regional do III
Cornar e adjunto da chefia do
Serviço de Assistência Religiosa
da Aeronáutica, o Brigadeiro foi
saudado como um exemplo para
a Pátria.

Senador busca
opinião pública

O Senador mineiro Maga-
lhães Pinto, que volta hoje a
Brasilia, disse que sua vinda ao
Rio não está ligada a contatos
políticos: "vim apenas para a
missa do Brigadeiro". Ele acha
que o apoio popular à sua can-
didatura é essencial, "e eu es-
pero que no momento da esco-
lha, ela possa trazer atrás de si
uma grande parte ou a maior
parte da opinião pública".

O Senador chegou à missa
quando já estava sendo oficiada
a comunhão. Sua presença foi
togo notada e ele, depois de ace-
nar para alguns conhecidos,
sentou-se ao lado do Ministro
Juracy Magalhães, com quem só
conversou ao final da cerimô-
nia.

Depois que todos cumpri-
mentaram o Brigadeiro, que se
encontrava sentado em frente ao
altar, o Sr Magalhães Pinto con-
seguiu interceptá-lo quando se
dirigia para o carro. À saida da
Igreja, o Senador mineiro disse
ao Brigadeiro que tinha muita
honra em conhecê-lo e estava
muito feliz por poder participar
da homenagem feita pelo 3° Co-
mando Aéreo Regional.

Em tom baixo, o Brigadeiro
agradeceu e disse também estar
muito feliz pela presença do Se-
nador.

Antes de por os pes _
fora de casa,ouça a opinião

do Banco Real.
Previsão do tempo na Rádio Jornal do BrasH Freqüência Modulada 99.7 MHz.

Às 7,30,8,30,9,30,10,30,11,30,12,30,13,30,14,30,15,30,
16,30,17,30,18,30,20,00,1,00, todos os dias e mais às 19,30
horas nos sábados e domingos, os 99.7 MHz da Freqüência
Modulada da Rádio Jornal do Brasil dão a você a mais precisa
informação sobre o tempo, sob o patrocínio do Banco Real, o
banco que faz mais por seus clientes.

BANCO REAL

RÁDIO JORNAL DO BRASIL

Senador tem
confiança
em Geisel

O Senador M a g a 1 h 5 e s
Pinto tArena-MGi afirmou,
ontem, no Rio, que o Pre-
sideral* Geisel se mantém
no propósito de passar o
Governo ao .seu sucessor
com o pais constltuclo-
naüzado. Acredita que sua
candidatura possa ajudar
ao processo de reinis/tituclo-
nalização, negando, apenas,
qiv? esteja em campanha:"Me limito, atualmente, a
atender convites para
defender junto a políticos
a pacificação e o entendi-
mento".

Disse que seu objetivo é
mesmo o de ser Presidente
e de sair no fim do processo
de escolha como o preferido
rle todas as correntes, inclu-
indo-se as que dão suporte
ao sistema revolucionário.
Deixou claro, contudo, que
poderá submeter seu nome
à Convenção Nacional are-
nista, mesmo que seja outro
o candidato oficial. Sobre a
campanha em si informou
que só vai lniclá-la em
janeiro.
CONSTITUCIONALIZAÇAO

A defesa da constltuclo-
nalização do pais será o
principal slogan da campa-
nha do Senador mineiro à
Presidência da República,
que não crê que nenhum
processo politico, visando a
extinção dos atos e leis de
exceção, possam s u p e r a r
sua candidatura. "Depois da
cohstitucionalização — ob-
servou — será preciso ai-
guém para mantè-la".

Qualificando-se como "um
ícandidato civil da Revo-
lução" o Sr Magalhães Pln-
to considerou "muito impor-
tante" a missão atribuída
pelo Governo ao Senador
Magalhães Pinto, de buscar
mais uma vez o entendi-
mento com a classe política,
incluindo-se os lideres da
Oposição. Acha que a
missão do presidente do Se-
nado cresceu de importan-
cia, inclusive, depois que ele
anunciou o propósito de es-
tender as suas conversações
às áreas ligadas aos profis-
sionais liberais e ao clero e
outros segmentos represen-
tativos da sociedade civil.
TRABALHOS
IDÊNTICOS

O Sr Magalhães Pinto
náo concorda com os que
afirmam que a missão do
Senador Petrònio Portela e
a sua candidatura se confli-
tam, na busca das fórmulas
Ideais para a realização das
reformas constitucionais.
"Nós dois estamos perse-
guindo o entendimento: a
diferença é que enquanto
Petrònio conversa com as
cúpulas eu procuro compor
com o povo".

Recusando-se a comentar
a decisão do MDB de lançar
campanha nacional pela
convocação de uma Assem-
bléia Constituinte, o parla-
mentar mineiro deu a en-
tender, que no atual
momento político brasileiro,
"só o entendimento pode
conduzir às saidas para o
impasse Institucional". Não
se empressionou, ainda,
com as prévias realizadas
em Assembléias Legislati-
vas, onde o seu nome apa-
receu apenas de maneira
discreta. "O que vale mes-
mo é a prévia do Congresso,
onde está o colégio eleito-
ral".
SUL PRIMEIRO

Depois de confessar que
havia programado uma via-
gem a Pernambuco, que re-
solveu adiar depois dos In-
cidentes envolvendo os
Senadores Marcos Freire,
Paulo Brossard e Teotònio
Vilela, o Sr Magalhães Pin-
to disse que preferiu, "para
não parecer provocação",
visitar primeiro o Sul do
pais. Reafirmcu que está
cumprindo somente uma
fase d e contatos, "pois o
tempo dos comícios virá
depois de janeiro".

Com a disposição, apenas,
de defender agora o enten-
dimento amplo entre poli-
ticos e segmentos represen-
tativos da população brasi-
leira, o Senador mineiro
supõe que o Presidente da
República, ao contrário do
que afirmam, só pode estar
a favor de suas andanças
pelo país.

Um grande amor no passado do diretor de Rede de Intrigas.
Hoje, 11 da noite, censura 18: o Encontro, com Ornar Sharife
AnoukAimée, direção de Sidney Lumet.

20:00
Meu pai, meu herói.
A cores. Filme de hoje:
A Professora.

21:00
A mulher biônica. A cores.
Filme de hoje: A volta da
mulher biônica.

22:00
Arquivo confidencial.
A cores. Com James
Garner e Noah Beery.

CANAL7
GUANABARA
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Nobre dis que foi Geisel quem levou Constituinte ao debate
Brasília — O lider do

MDB, Deputado Freitas No-
bre, ao deflagrar, ontem,
oficialmente, na Câmara, a
campanha nacional da
Oposição pela Assembléia
Constituinte, disse ter sido
o próprio Presidente Er-
nesto Geisel o primeiro a
provocar o debate cm favor
da tese, quando, em abril,
alterou os dispositivos cons-
titucionais relativos à vo-
tação dc emendas ã Carta
do pais.

O líder da Arena, Depu-
tado José Bonifácio, falan-
do cm seguida, combateu a
idéia alegando que ela não
encontra respaldo na atual
legislação e qüe só adqui-
riria viabilidade através
de uma revolução ou por
meio clc emendas à Carta
atual. A primeira hipótese
é — para o lider —
inexequivel, pois o MDB
não dispõe de condições
para realizar uma revolu-
ção, mas a segunda, sim,
através do entendimento
que se dispôs a aceitar.

DIREITO ADQUIRIDO

O Deputado Freitas No-
bre começou seu pronuncia-
mento lembrando que, na
campanha eleitoral de 1974.
o MDB pediu ao povo a ga-
rantia de eleição de um ter-
ço dos parlamentares . no
Congresso, a fim de que

houvesse condições reais da
Oposição desempenhar seu
papel. "O povo atendeu o
nosso apelo" — disse —
"mas, com as reformas de
abril, perdeu o povo aquela
capacidade de apresentar
emendas à Constituição e
viu fraudada a sua vonta-
de". Por esta razão, afir-
mou que foi o Presidente
da República quem provo-
cou o debate da Constituiu-
te, "ao violar o direito ad-
quirido no reconhecimento
que houve daquela eleição"

Justificando a não apre-

sentação pelo MDB de um
texto completo de nova ¦
Carta, o Deputado Freitas
Nobre salientou que "Cons-
ti tuição é povo":"E' o povo que vai ser
ouvido e não deve receber
um texto completo e aca-
bado. Bastará para nossa
tranqüilidade que a Nação
saiba que não somos sub-
versivos, mas que somos
exatamente os que pro-
curam a tranqüilidade,
através clc uma campanha
equilibrada, que o Partido
controlará com sua disci-
plina e sua autoridade,
buscando os melhores ca-
mlnhos da redemocratlza-
ção de nossa pátria.""Não queremos apenas
uma graça do príncipe, por
elo me'smo revogável, se
assim entender necessário.
Trata-se, .em •síntese, de a
Nação reassumir a sua so-
berania. Simples troca de
nomes, manipulações den-
tro do mesmo texto, em
nada modificariam a situa-
ção" — observou o Sr Frei-
tas Nobre.

Concluindo, o lider do
MDB reconheceu na Arena
o direito de opor-se à Cons-
tituinte. mas exigiu que ela
o faça com argumentos ló-
gicos. Depois, contestou de-
clarações do líder arenista
José Bonifácio, segundo a
qual o MDB esiá defenden-
do á prorrogação dos man-
datos. lembrando, a propó-
sito, que o próprio parla-
mentar-arenista foi Consti-
tulnte "e não sei se S Exa,
em 46, queria- prorrogar seu
mandato ou adiar eleições".

Depois de afirmar que o
Governo, através do Presi-
dente da República, concla-
mou a Nação a usar a ima-
ginação criadora, e que o
MDB usou a sua. ao apre-
sentar a proposta da Cons-
tituinte, citou — sob aplau-
sos de sua bancada — um
verso de Chiéo Buarque de
Holanda:"Apesar de você, amanhã
há de ser outro dia."

Bonifácio comenta críticas à campanha
Ao contestar o lider opo-

slclonlsta Freitas Nobre, o
Deputado José Bonifácio
fez questão de frisar que o
MDB não ganhou as últl-
mas eleições, mas apznas
cresceu, "pois, se fizemos 5
milhões de votos a mais do
que a Oposição, ganhamos
de 5 milhões a zero".

A maior parte do discurso
do lider da Arena — bas-
tante conturbado, na parte
final, peio grande número
de apartes que reçebsu de

parlamentares dos dois
Partidos — foi de citação de
trechos de editoriais de jor-
nais fluminenses abordando
a Inoportunldade da Cons-
tituinte.
COLCHA DE RETALHOS

Também se referiu ao do-
cumento aprovado pela
convenção emedeblsta — da
qual citou vários trechos —
para dizer que ela nada
é do que "uma colcha de re-
talhos do pinga-fogo que os

deputados da Oposição fa-
zem aqui, todos os dias.""A Constituinte é uma
idéia rigorosamente válida,
merecedora de nosso carl-
nho e, sobretudo, do nosso
rispeito, mas o que a Cons-
tituinte é, nesta hora, é uma
idéia contrária à lei e à
Constituição" — disse o Sr
José Bonifácio.

O parlamentar voltou a
afirmar que náo foi a Are-
na que propôs entendi-
mento, lembrando que sem-

pre foi contra, pois enten-
de que ele acarretará o
Partido único. "A idéia íoi
trazida dos Estados Uni-
dos pelo Senador Marcos
Freire, transtornado com o
que tem de belo naquele
grande pais do Norte, e
que propôs a substituição
paulatina do AI-5 por ou-
trás salvaguardas, a fim
de que o pais saísse do lm-
passe. Não vejo nenhum
impasse, mas o nobre
Deputado comandante-e7ii-

chefe dos moderados, Ulis-
ses Guimarães, assim tam-
bém agiu insinuando en-
tendimentos com os cie-
mentos da maioria para
que se saísse do impasse".

Quando terminava de
acusar o documento do
MDB de "camoniano", não
no sentido da pureza da
linguagem "mas na postu-
ra fisica, pois é caolho, só
vê o lado mau, que eles en-
tendem deve ser corrigido",
foi aparteado pelo Depu-

tado Magnus GulmarSe»
(MDB-RS), que o acusou
de usar de diatribes e ma-
landragens e de desconsi-
derar e desrespeitar o Par-
lamento. "Não podemos
admitir que a maneira des-
respeitosa, descortes, anti-
fidalgula, antiétlca com
que V Exa se dirige sem-
pre à bancada do MDB, ao
anunciar o nome do presi-
dente do nosso Partido, o
Deputado Ulisses Guima-
rães".

PREFEITURA
DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

Comunicação
A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

comunica aos cariocas que está entregando, hoje,
as seguintes obras públicas:

RECONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CATOLÉ DO ROCHA -
VIGÁRIO GERAL

Área: 4.650 m2
Custo: CrS 670.000,00

URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA SANTA
EMIUANA - PENHA

Área: 21.600 m2
Custo: CrS 3.664.994,00

URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA RUA DOS ROMEIROS
(CALÇADÃO) - PENHA

Área: 2.700 m2
Custo: CrS 932.549,00

Financiamento da Caixa Econômica Federal.

1

SAMURAI ARMÁRIOS EMBUTIDOS
CUMPRIMENTA

GOMES DE ALMEIDA FERNANDES
PELA ENTREGA DE

NOVA
IPANEMA

ffino

A Samurai vem de público cumprimentar a firma GOMES DE ALMEIDA FER-

NANDES pelo seu grande-empreendimento imobiliário NOVA IPANEMA, na

Barra da Tijuca, entregue ontem, oficialmente, aos seus proprietários e apro-

veita o ensejo de tão auspicioso acontecimento para agradecer a honra com

que foi distinguida por aquela empresa/ que lhe cedeu um de seus aparta-

mentos para montar um verdadeiro "show-room" de decoração de interiores.

A mostra, apreciada por muitos visitantes, se constituiu numa demonstração

ao vivo do refinado bom gosto e moderna funcionalidade das criações exclu-

sivas, que levam o timbre de qualidade e elegância SAMURAI, a "griffe" de

inferiores mais sofisticada do Brasil. Estamos certos de que o NOVO LEBLON

empreendimento sob a chancela de GOMES DE ALMEIDA FERNANDES repe-

tira, o sucesso de Nova Ipanema.

BDJÁMDSETDâ. j

A mais nova empresa do setor imobiliário
nasce com 12 anos de experiência, 40.000
associados e uma bonita história de sucesso.

Na verdade, a empresa que está sendo
lançada agora começou a nascer em fevereiro
de 1965.

Há 12 anos atrás, era fundada a APM -

Aposentadoria dos Professores Militares,
surpreendendo o público com um sistema de
operações inovador: a Aposentadoria Programada.

A necessidade de continuar inovando
sempre, de crescer com solidez, e, sobretudo, de
fazer juz à confiança de seus associados (hoje mais
de 40 mil) transformou a APM em um poderoso
e prestigiado Grupo Empresarial. APM -
Empreendimentos Imobiliários é a irmã caçula das

empresas; as outras são:APM - Aposentadoria
dos Professores Militares, APM - Empreendimentos
Florestais; APM-Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários e Símbolo Representações.

Nesses 12 anos, o patrimônio do Grupo APM
aumentou mais de 1.000 vezes, ultrapassando a
cifra dos 300 milhões de cruzeiros.

Nesses 12 anos, o Grupo APM tem procurado
implantar novas idéias em todos os setores onde
atua, sem se afastar no entanto, de uma velha
filosofia:

- crescer com os pés no chão.
Agora que você já conhece um pouquinho de

nossa história, procure guardar este nome:
APM - Empreendimentos Imobiliários.

Uma opção segura para quem quer
comprar, vender ou trocar um imóvel. Ou lançar
um empreendimento sob incorporação.
A APM - Empreendimentos Imobiliários sabe que
para fazer sucesso num mercado tão competitivo -

como é o de imóveis - não basta uma herança de
talento e de sobriedade.

Por isso, reunimos uma equipe de Assessores
Imobiliários selecionados entre os melhores

profissionais do mercado.
Por isso dispomos de uma sede - própria e

modernamente equipada - para atender às
necessidades dos nossos clientes.

Esta foi a primeira obra da APM-
Empreendimentos Imobiliários: uma
infra-estrutura perfeita.

j^APAp
AFM-EMPREENDIMENTOS IMO
Av. Bartolomeu Mitre, esq. Humberto de Campos, 885 - Leblon(sede própria). Tels.: 274-0546 /274-0845 /294-0095 7294-2646. uma empresa do Grupo APM y,
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Informe JB
O fio (Icriüiicupuilo

Os estudantes continuam a pedir
a restauração das franquias demo-
cráticas.

Como ninguém pode ser eterna-
mente contra o primado das jran-
qulas públicas, isso é uma reivindica-
ção normal.

Tão normal como, por exemplo,
um fio desencapado.

Os metalúrgicos de São Paulo,
acompanhados por dezenas de outros
sindicatos, continuam a pedir a res-
tauração das franquias matemáticas
para o cálculo dos seus salários de
anos passados.

Como ninguém pode ser eterna-
mente contra o primado da materna-
tica, isso è uma reivindicação nor-
mal.

Tão normal como, por exemplo,
um fio desencapado.

Nem os estudantes nem os meta-
talúrgicos estão negociando rcivindi-
cações especificas. Estão, c sabem dis-
so. fazendo política. Até mesmo por-
que fazer política é ato legitimo.

Como sentem clima propicio para
suas reivindicações e pressões, valem-
se das circunstancias para reivindicar
e pressionar. Ai pratica-se novamen-
te um ato legitimo.

Quem faz política, porém, sabe
que as circunstancias vão e vêm. Um
clima favorável, se for tratado de
forma tumultuada, acaba transfor-
mando-se cm algo desfavorável. Quem
pede o impossível para ganhar o pro-
vável acaba ganhando, com frequen-
cia, apenas o imprevisível.

Em 1968 por exemplo pedia-se o
impossível. Ganhou-se o Ato 5 que
era provável mas muitos julgavam
imprevisível.

Todos aqueles que pelos mais di-
versos motivos estão fazendo política
com a naturalidade de quem vê um
fio desencapado devem saber que dois
fios uma vez juntos patrocinam o
purto-circuito aumentam a tempera-
tura, queimam o fuzivel e distribuem
a treva.

Diálogo
Na última sexta-feira o Senador

Petrônio Portella teve uma conversa
de três horas com o Presidente Geisel.

Falou muito, ouviu muito e saiu
em silêncio.

Com essa conversa, a mais longa
que um político já teve com o Pre-
sidente, o Senador tem combustível
para negociar durante seis meses.

Paradoxos

Em abril de 1964, quando um pe-
queno avião decolou de uma praia
gaúcha e levou o Sr Leonel Brizola
para o Uruguai, um jovem agente da
CIA em Montevidéu saia em campo
para colher informações a respeito da
chegada de mais um exilado brasi-
leiro.

Cumpria instruções da estação da
CIA no Rio, que pedira vigilância aos
agentes no Uruguai.

O agente, Phillip Agee, decidiu
mudar de ramo, deixou a CIA, foi pa-
ra Cuba, mudou-se para Londres e.es-
creveu um livro.

Nos últimos anos foi expulso, su-
cessivamente, da Inglaterra e da

França. Aos Estados Unidos, ó óbvio,
não pode voltar, pois violou as leis de
seu pais. * * •

Enquanto isso, Brizola, o alvo que
tentava seguir, depois de expulso do
Uruguai, poderá Ir para os Estados
Unidos.

Em 1964, o Jovem Agee poderia
pensar que nesse estranho mundo po-
de acontecer de tudo, mas tamanho
paradoxo certamente escapava à sua
imaginação.

Resposta
Resposta severa do presidente ria

Arena paulista, Sr Cláudio Lembo, a
um estudante, durante um debate po-
litico:

— E' melhor uin conservador es-
clarecido do que um agitador obs-
curantlsta.

Recorde negativo
O porto do Rio poderá voltar a

bater neste mès o seu recorde negati-
vo de exportação de café, marcado em
agoslo, com apenas 250 sacas.

Até ontem não saiu do Rio uma só
grama de café.

O incentivo para a modorra vem
do preço fixado pelo IBC, em 3,20 dó-
lares por libra-peso, quando o merca-
do internacional só paga 2 dólares.

Acontece
Há pelo menos uma manifestação

estudantil ostensivamente favorável
ao Governo. Os alunos do Colégio San-
ta Rosa, em Brasília, pregaram uma
faixa em frente ao portão agradecen-
do ao Governador a instalação de um
sinal luminoso para que possam atra-
vessar a pista de alta velocidade que
passa diante da escola.

Prévia mineira

Começou ontem uma prévia da
sucessão presidencial na Assembléia
mineira.

Foram colhidos os votos de 16
deputados da Arena. O G«neral João
Baptista Figueiredo ficou com 11, o
Senador Magalhães Pinto com dois e
o General Sylvio Frota com um.

Os votos que faltam não conse-
guem alterar o resultado.

Metalúrgicos
O Governo está ciente de que o

problema levantado pelo Sindicato
dos Metalúrgicos paulistas não cria-
rá uma reação em cadela, com diver-
sos sindicatos de trabalhadores soll-
citando revisão em acordos salariais.

Esta semana, empregados e pa-
trões começam a discutir o problema
da diferença de 34,5% no reajuste de
salários.

Haverá acordo.
No entanto, o Governo já fixou

um ponto de honra: o acordo, com ele-
vação de salários não poderá ser
computado no custo final do produto
de cada empresa.

O aumento deverá ser compensa-
do com a diminuição do lucro das em-
presas. • » •

Resta saber se será recomendado
às empresas que vierem a perder dl-
nheiro que dêem algumas de suas
ações ao BNDE.

Assim, fecha-se o círculo.

Laiice-livre
O Prefeito Salim Bou-Issa, de Mi-

racema, no Norte fluminense, solicl-
tou ao Detran um plano de transiio
para o Município, que tem 30 mil ha-
bitantes. Os técnicos do Detran, des-
locados para a região, não consegui-
ram trabalhar. A Prefeitura não tem
mapa da cidade.

Em um mês de funcionamento, a
portaria do DAC que pune os passa-
geiros que chegam atrasados para em-
borque funcionou 26 vezes no aero-
porto de Guararapes: oito pata a
Cruzeiro-Varig, oito para a VASP e
10 para a Transbrasil.

A Câmara dos Deputados lança
hoje os anais do Simpósio Nacional
do Álcool, promovido recentemente
pela Comissão de Agricultura e Poli-
tica Rural. São as conferências e um
resumo da utilização do álcool como
alternativa para energia e como em-
prego na indústria química.

O Instituto Brasileiro de Mercado
de Capitais inicia a 3 de outubro um-
curso de Análise e Administração Fi-
nanceira.

O Brasil vai exportar foguetes
Scnda, projetado para aplicações em
meteorologia. Está sendo produzido
pelo Instituto de Atividades Espaciais,
em São José dos Campos.

O Ministro Ney Braga preside ama-
nhã, no Museu Nacional de Bclas-Ar-
tes, o concurso de monografias sobre
museus.

Em Brasília, representantes de 10
paises das Américas participam do
Terceiro Comitê de Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos. Discutem probie-
mas de segurança de vôo.

Vai melhorar a segurança em di-
versos municípios fluminenses. Três
cidades — Araruama, Campos e An-
gra dos Reis — vão ganhar coordena-
dorias da Secretaria de Segurança. K
a Policia Militar, que inaugurou quar-
teis em Magé e Teresópolis, também
vai instalar-se em São João de Mcri-
ti, Queimados e Mesquita.

Os produtores de óleo de soja vão
pedir um aumento de 15% no preço
do produto. Desejam que a lal? de 900
milültros seja vendida a Cr$ lõ O
Governo vai negar.

A cidade catarinense de Laguna
perderá seu aeroporto. A Prefeitura
local vai leiloar a área, eom 23 hec-
tares, para conseguir recursos para
saldar dividas. Inclusive com seus
funcionários, que não recebem sala-
rios há dois meses.

O Sr Alcidio Mafra de Souza é o
novo diretor do Instituto Nacional de
Artes Plásticas. Assume o cargo hoje.

Cinco cidades do sertão de Per-
íiambuco ganharão rede de abasteci-
mento de água.

Começou a lavra de bauxita, numa
área de 200 quilômetros, à direita do
rio Trombetas. Na região, será mon-
tada uma fábrica de alumina que au-
mentará o aproveitamento da bauxi-
ta de 3 para 7 milhões de toneladas
anuais. A bauxita exportada será
bruta.

Até o final do ano serão inaugura-
das, em 29 municípios fluminenses, 148
escolas rurais. São prédios pré-fabri-
cados com duas salas de aula. O pro-
fessor irá morar na própria escola.

A Air Escoss, empresa de transpor-
te aéreo da Escócia, comprou dois
aviões Bandeirante.

O Projeto USP — válvulas caríflía-
cas — dirigido pelo professor Jesus
Zerbini receberá ajuda do Conselho
Nacional de Pesquisas.

Ainda este ano será iniciada a
construção do Centro de Educação e
Trabalho, em Cabo Frio. Atenderá a
menores carentes na faixa de 10 a 18
anos. Os recursos — Cr$ 2 milhões —
estão sendo fornecidos pela Loterj.

Está decidido que a produção de
carros Alfa-Romeo será feita na cida-
de de Betim. A fábrica da FNM, na
Estrada Rio—Petrópolis, produzirá ex-
clusivamente caminhões.
t Em Minas, nos sete primeiros me-
ses do ano, houve um aumento de 20%
no consumo de energia elétrica com
fir.s industriais.

Os Ministros Mário Henrique Si-
monsen e Alysson Paulinelli partici-
pain, no dia 30, da reunião do Con-
sélhó Deliberativo da Sudene. A reu-
nião será realizada na cidade de Mo-
rada Nova, no Ceará.
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XEROX
Comunicamos aos nossos clientes e fornecedores que, em virtude das

chuvas dos últimos dias, nossa Matriz encontra-se completamente isolada.
Estamos sem telefone, sem Telex e sem Telecopier.

Enquanto tudo não voltar à normalidade, pedimos que as comunica-
ções com a nossa Matriz se façam através dos seguintes telefones:

Filial Rio I:
Rua do Ouvidor, 97 - T> andar

Tels.: 221-0731 e 221-6533
Filial Rio II:
Rua São Luiz Gonzaga, 2085- Tels.: 248-5561 e 264-4848
Divisão de Manufatura:
Rua do Ouvidor, 97 — 6? e 7? andares

Tels.: 232-1153 e 231-0992
Com alternativa sugerimos o envio de correspondência através dos

Correios. Desta forma as receberemos em 24 horas.

Xerox do Brasil S.A

Av. Rodrigues Alves, 261
Edifício São Rafael - ZC. 05

CEP 20.000 -.Rio de Janeiro — RJ

MDB admite estudar projeto
de revisão constitucional
se a proposta for concreta

Brasília — Dois comentários colhidos, ontem,
na direção do MDB mostram que a tese da convo-
cação da Constituinte não é inflexível e que o Par-
tido ao defendê-la quis forçar o Governo a concre-
tizar suas propostas para os entendimentos con-
duzidos pelo Senador Petrônio Portela: o presidente
e o líder da Oposição na Câmara não rejeitariam
uma iniciativa oficial de revisão da Constituição.

A observação do Sr Freitas Nobre foi feita da
tribuna da Câmara, ao abrir oficialmente a cam-
panha do Partido pela convocação da Constituiu-
te. Ele citou, em ênfase, recente entrevista do presi-
dente da Arena paulista, Sr Cláudio Lembo, defen-
dendo a revisão constitucional, fazendo o mesmo em
relação a uma entrevista do ex-Ministro Severo Go-
mes, citando ainda o presidente da OAB, todos ia-
voráveis à revisão constitucional.
INFORMAL

Já o Sr Ulisses Guima-
rães Cez o comentário in-
formalmente. Foi-lhe per-
guntado, após a sessão da
Câmara, se concordava ou
não com a lese do lider go-
vernista Jo.sé Bonifácio, se-
gundo a qual nem o AI-5
nem a Constituição permi-
tem que o Presidente da Re-
pública dissolva o Congres-

so para convocar eleições
para a Assembléia Constl-
tuinte."Havendo entendimento,
pcde-.se promover uma am-
pia reforma clu Conslitul-
ção. O importante é que os
dois Partidos se entendam"
— disse o presidente do
MDB — deixando claro que
não poderia discordar dos
argumentos do lider do Go-
verno.

¦¦M IKUI ¦¦¦
Ótimo dia para se liyar rui

arí
Mais de 700.IMH) leitores
¦¦¦&2NX-I mil mwm

EXCURSÕES
COLORIDAS

iritersul
SARAVA BAHIA

Salvador3-5-7dias. Saitlds
diáriasa partir de 184,00

mensais

NORTE E NOROESTE
Salvador-Aracaju-Recife-
Olinda-Fortaleza 12 dias.
Saidas diáiias a partir de

Cr$ 521,00 mensais

CAR BRASILEIRAS
Saivador-Recife-Olinda-

João Pessoa. 9 dias. Saidas
diárias a partir de

CrS 371,00 mensais

SANTA CATARINA
Florianrjpolis-ltajai-

Blumenau. 4 dias. Saidas
5?s Feiras a partir de
CrS 266,00 mensais

MANAUS-
VITÓRIA REGIA
5 dias. Saidas 2?s,5?se

6?s feiras a partir de
CrS 382,00 mensais

TRANSC0LORIDA
Salvador-Recife-Olinda-João
Pessoa-Foitaleza-São Luiz-
Belém-Manatis. 18 dias.
Saídas (lianas a partir de

CrS 845,00 mensais

PAMPAS
COLORIDO

Porto Alegre. 3 dias. Sarda
6?s feiras a partir de

CrS 193,00 mensais

RECIFE COLORIDO
Recife-Olinda-João Pessoa.
Saidas diáiias a paitir de

CrS 291,00 mensais

INTERNACIONAIS

BUENOS AIRES
5 DIAS

Saidas todas 4?s feiras
a parlir de CrS 344,00

mensais

BUENOS AIRES
7 DIAS

Saidas todos sábados
a paitir de CrS 361,00

mensais

BARILOCHE
INESQUECÍVEL

12 DIAS
Saídas iodas b?s feiras

a partir de CrS 580,00
mensais

FINANCIAMENTO
EXCLUSIVO

SEM ENTRADA
E SEM AVALISTA

EM ATÉ 24 MESES /
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^IBMECI

NOVO CURSO
(COM ESTUDO DE CASOS).

Análise e Administração Financeira
Objetivo:
O Curso visa formar técnicos em Análise e Administração
de Recursos Financeiros.
Programa:
Cálculo e Análise Financeira

Cálculo Financeiro
Análise Econômico-Financeira

Administração Financeira
Funções e Atividades Integradas
Gerência de Operações Passivas
Gerência de Operações Ativas

Estudo de Casos

Beneficio Fiscal:
As Empresas poderão abater no Imposto de Renda o dobro
do valor das Bolsas oferecidas aos seus funcionários. O
IBMEC está registrado no CFMO/MT sob o n? 133
(lei 6.297).

Início:
3 de outubro, no horáriode 18:30 is 2130 horas.
Inscrições e Informações:
De' 19 a 30 de setembro, no Instituto Brasileiro de Mercado
de Capitais, á Av. Beira Mar, s/n? (Anexo ao MAM) —
,Tel.: 283-9222 - Ramal 64. ,

iaclbmrr A

Gilvan diz que Constituinte
é saída para o Estado e não
significa um julgamento

"A convocação de uma Asembléia Nacional
Constituinte não é uma solução para o MDB, mas
uma saída para o Estado; não significará um jül-
gamento, mas um reencontro", afirmou, ontem, o
Sr Gilvan Rocha (SE), em nome da liderança oposi-
cionista no Senado. Frisou que o MDB "mesmo con-
cordando com avanços democráticos" não negocia-
rá a idéia da Constituinte."Estamos cientes" — prosseguiu — "de que se-
remos chamados por alguns para colaborar na fei-
tura de um modelo que intentará com sutis mudan-
ças de adjetivos a perpetuação do transitório e a
legitimação do arbítrio". Mas, reafirmou, "o MDB
não participará desse tipo de acordo".
ALTERNATIVAS

Admitiu o Senador Gil-
van Bocha, no entanto, que
"se, no curso de nossa pre-
gação, nos acenarem com
alternativas concretas de

aperfeiçoamento democrá-
tico, não seremos insanos
em desconhecê-las". Justi-
ficando a campanha disse
que "a ninguém è licito pa-
trocinar conchavos para es-
colha de dirigentes por cri-
térios secretos".

O Conselho Regional dos Corretores de

Imóveis da Ia. Região, associa-se à Comuni-

dade Judaica pela passagem do ano 5738, de-

sejando prosperidade è paz.

a.) ALDO JOSÉ CANECA
PresidenteWLufr^J^M'
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Ampla Escolha de Programas

CRUZEIROS a:
caraibas- saindo de MIAMI-S.JUAN

LA GUAYRA:
CARLA C - LEONARDO DA VINCI

GRÉCIA . TURQUIA • ESPANHA - EGITO
de VENEZA e GÊNOVA:

ANDRÉA C - ENRICO C - FRANCA C
ILHAS ATLÂNTICAS - ÁFRICA

saindo de GÊNOVA:
ITÁLIA

Um curso dt Inglêi eom jeitinho de aula particular.
Av. Ptihc. Isabel, 7-slj. 232 a 235 te/.-; 275-11249

Próximas
saidas

LINHA REGULAR
Para Europa Para Buenos Aires
20/9 EUGÊNIO "C"

5/11 ENRICO "C" 28/10

8/12 FLAVIA "C" 30/11

CLÍNICA SÃO VICENTE
CENTRO DE ESTUDOS GENIVAL LONDRES

REUNIÃO CLINICA AMANHÃ DIA 22, ÀS 11,30 HORAS.

64A RUA JOÃO BORGES, 204 - GÁVEA.

. Casos de radiologia.
Dr. Francisco Ptrdigão

. Tumor Precoce de Estômago.
Dr. Júlio d« Morai»
Dr. Gabritl GomiUi
D. luiz luna ....

. Pericjrdile para diagnóitieo ediologico.
Dr. E. Blundi
Dr. Wabar Pimanta Buano
Dr. Joií libarato ,.
Três casos d» Pneumopatia aguda na intanos.

Dr. Cláudio da Sou» laita.

CONSULTE SEU AGENTF DE VIAGENS OU

LINEA"C IJ SAO PAULO . Rua da Conaolacáo. 99
Fones. 259-3122 i mbratuh *w sr rar »
SANTOS - Pça. Barão do Rio Bianco. 14 ¦
Fone 32-3233 ímb«atuRmu sp cai a
RIO OE JANEIRO ¦ Av. Rio Branco, 4 .
Fone: 233-5422'mbrati/r ?46GB caia

DEBATES:
LEIS 6297 E 6321

Debate sobre a atual política de estímulo às-
empresas que aplicam Treinamento e forne-
cem Alimentação ao Trabalhador.
Sob o patrocínio do Sindicato de Hotéis e Si-
milares de Nova Friburgo e com a colabora-
ção da Associação Guanabarina de Adminis-
tração de Pessoal, será realizado um SEMINA-
RIÒ, dia 30 de setembro, com o objetivo de
esclarecer e discutir os diversos aspectos, téc-
nicos e fiscais, das Leis n.°s 6297 e 6321, com
os assessores des Ministros do Trabalho e da
Fazenda.

Informações: Rua Álvaro Alvim, 37 — gr. 1.711
Tel.: 231-1674

ip

<i>,

Telefone para
264-6807

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

PR0FAE
v Programa de Formação*de 

Assessores e Executivos

CURSO DE FINANÇAS PARA
EXECUTIVOS

Realizado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA I
INDÚSTRIA em convênio com o INSTITUTO DE \

| ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA DA PUC.

i OBJETIVO: Qualificar os profissionais de nível superior j
integrando-os nos problemas financeiros e j
capacitando-os para tomadas de decisões |
econòmico-financeiras corretas.

ASSUNTOS: Introdução à Economia para Executivos -
Contabilidade Geral e de Custos - Análise
Financeira - Orçamento • Legislação
Comercial e Fiscal • Matemática Financeira e-
Análise de Investimentos.

DURAÇÃO: 10 Semanas. Aulas de 18:30 as 21:00 horas
de 2.a à 5.a feira.

INICIO: 03 de Outubro- TÉRMINO: 06 de Dezembro-

LOCAL DE INSCRIÇÕES: Av. Nilo Peçanha. 50 - Gr.
2609 - Ed. de Paoli - CNI/DAMPI - Informações
com D. Argentina Linau - Tels.: 231-0887 e
283-7272 - R. 324 (de 10 às 16:00 horas).

LOCAL DE AULA: Av. Graça Aranha, 57 - 7.° andar
Certidão de Credenciamento para fins de lncentr»os Fiscais, n: 216 (Lei 6 297|. A

in
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Egidio é
contra
Constituinte

. Suo Paulo — O Governa-
ãor Paulo Egidio Martins
solidarlzou-sc, ontem, com
a direção nacional da Are-
na, cm sua posição contra-
ria à convocação dc uma
Assembléia Constituinte; "A
minha posição é a de are-
nista e como tal estou ali-
solutàmenté Integrado nas
posições do meu Partido.
Acho que o momento é to-
talmente contrário a uma
Constituinte".

Não quis analisar os en-
tendimentos que o Senador
Petrônio Portela conduz, vi-
sando às reformas constitu-
cionais, porque, sobre isso,"cabe às cúpulas partida-
rias orientarem os politi-
cos". Voltou, ainda, a con-
siderar inoportuno o mo-
mento para Talar da suces-
são presidencial. "Na hora
oportuna, com candidato
próprio, eu me manifesta-
rei".

EXCURSÕES
COLORIDAS

YHelleonie"
SARAVA BAHIA

Salvador 3-5-7 dias. Saldas
diárias a partir de 184,00

mensais

Teotônio viu ação policial como desacato
Brasília — "Fomos os três

desacatados", afirmou, on-
tem o Senador Teotônio VI-
leia (Arena-AL), ao relatar,
da tribuna do Senado, os
acontecimentos em que se
envolveu, juntamente 'com
Srs Marcos Freire iMDB-
PE) e P a u 1 o Brossard
(MDB-RS), q u ln ta-feira
passada, em Recife. Os três
Senadores foram impedidos
à última hora de partici-
par de um debate sobre a
Assembléia Nacional Cons-
tltuinte, promovido pelo Dl-
retórlo Acadêmico da Fa-
culdade de Direito do Re-
clfe.

O Senador arenista crltl-
cou a decisão, tomada pelo
Governador Moura Cavai-

cante de reprimir a aglomc-
ração de estudantes. "E' um
ato de Insanla atirar uma
policia em cima de uma po-
pulação, quando os lideres
estudantis já se haviam re-
tirado e quando calmamcn-
te essa população Já se dis-
persava", disse.

O Sr Teotônio Vilela,
vls 1 velmente contrariado,
Iniciou seu pronunclamen-
to com a leitura das decla-
rações do Governador Mou-
ra Cavalcante, divulgadas
pelo Jornal do Comércio, de
Pernambuco, acusando os
três Senadores de "agitado-
res", atribuindo-lhes a res-
ponsabilidade de terem pro-
movido a passeata dos es-
tudantes t, finalmente,

afirmando que eles fugiram
do local com medo da po-
lida.

Depois da leitura, ele
passou a fazer um minu-
cioso relato dos aconteci-
mentos, ressaltando inicial-
mente, que ele e os outros
dois Senadores, ao chega-
rein em Recife, não recebe-
ram "nenhuma comunica-
ção em contrário do que es-
tava programado".

Somente quando Já esta-
vam d? saida — do hotel
para a Faculdade de Direito
onde se realizaria o debate
— é que o Senador Paulo
Brossard recebeu um tele-
fonema do lider da Arena
na Assembléia, dizendo que
algumas dificuldades ti-

nham surgido e que estava
se dirigindo para o hotel, a
fim de esclarecê-las."Não acrescentou mais
nada. Trinta minutos foram
decorridos, não chegou o
nobre Deputado. Estávamos
na hora marcada para o en-
contro e nos deslocamos pa-
ra lá," 'explicou.

O Senador prosseguiu
afirmando que "para sur-
presa nossa, a Faculdade
estava cercada de policiais,
fechada e com as luzes apa-
gadas." Ele mesmo — se-
gundo disse — tomou então
a iniciativa de conversar
com os lideres estudantis
para que fossem para as
suas casas e com. os Sra
Marcos Freire e Paulo Bros-

sard, para que tomassem a
mesma atitude."Como não podíamos sair
dali de helicóptero, tinha-
mos de sair a pé. Desloca-
mo-nos para a esquina da
Rua do Hospício, para to-
marmos o nosso carro c re-
tornarmos ao hotel. Quan-
do Iniciamos a nossa cami-
nhada em demanda do au-
tomóvel, os estudantes nos
acompanharam cantando o
Hino Nacional" — explicou."Não me consta que tapar
a boca de alguém por que
canta o Hino Nacional seja
uma atitude própria para
aquele momento ou para
qualquer momento" — disse
o Sr Teotônio Vilela.

AROU íail TAytURSOS PRÁTICOS DEORGAO,
CASA mlUUNFUUTA'vlolAo'GuiTARRA'Vnwn m 11.1 w,,BAIX0ECAVAGUINH0.

INDIVIDUAIS c COLETIVAS. Distribuidor
autorizado YAMAHA, Dl GIORCIO c GIANNINI.

Rua Mari* c Barros, 920 Tijuca, Tol. 228-4413 e 2.14-8522

Scotchtint
tira o so) de cima de seus funcionários.

Coloque o lilme de
Controle Solar "Scolchlinl"
como antepaio entre o '•
sol e seus luncionários.
Aplicado aos vidros
das janelas, "ScotcMiiU"
reduz 86% do calor e
83% dooluscamento,
restnnqindoaindao
descoramento d« cortinas
tapetes e móveis em 81%,
Os condicionadores da
ar trabalham menoseas
pessoas produzem mais.

-Ifnfe( ¦ BflP

Scotchtint* r.3!t?
D Rèvondcdõr exclusiva no Rk>

plaCO Mli.i p.M.u|l.i'fHnvil
totó'tei38'#Wti98<28W39S

NORTEE NORDESTE
Salvador-AracajuRecife-
Olinda Foitaleza 12 ilidS.
Saidas diárias 3 partir de

Cri 521,00 mensais

CAR BRASILEIRAS
Satador-RecifeOlinda-'

João Pessoa. 9 dias. Saídas
diaiiasa partir dc

CtJ 371,00 mensais

SANTA CATARINA
Florianópolis-itajaí-

Blumenau. 4 dias. Saldas
5?s Feiras a paifir de
CrJ 266,00 mensais

MANAUS-
VITÓRIA REGIA
5 dias. Saidas 2?s, 5?s ô

6?s feiras a partir de
CrS 382,00 mensais

TRANSC0L0RI0A
Salvador-Rècife-Olinda-Mo
PessoaFortaleza-São Luiz-
Belèm-Manaus. 18 dias.

Saídas diáiias a partir de
CrJ 845,00 mensais

PAMPAS
. COLORIDO
Porto Alegre. 3 dias. Saída

6?s feiras a partir de
CrJ 193,00 mensais

RECIFE COLORIDO
fiecile-Olinda-Joâo Pessoa.
Saídas diárias a paitir de '

CrJ 291,00 mensais

INTERNACIONAIS

BUENOS AIRES
5 DIAS

Saidas todas 4.as feiras
a partir de CrJ 344,00

mensais

BUENOS AIRES
7 DIAS

Saidas todos sábados
a partir de CrJ 361,00

mensais

BARILOCHE
INESQUECÍVEL

12 DIAS
Saidas todas 6?s feiras

a paitir de CrJ 580,00mensais

FINANCIAMENTO
COM OU SEM

ENTRADA E SEM
AVALISTA EM

24 MESESI
CONSULTE SEU

AGENTE DE VIAGEM

Wellcoiue*
Central de Informiçõei:

Tel!.: 2228607.232-1019,222-6351
Embnlur 0900009012/RJ.

\ Telefone
para

264-6807

e faça uma
assinatura do

JORNAL
DO

BRASIL

ltASTA SIMPLESMENTE
SER HOMEM PARA COMPREENDER
OUTROS HOMENS.
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Quando se caminha, a floresta é
povoada de pequenos ruídos.

Vento nas folhas, pássaros, um
galho que verga. Mas a soma total
desses ruídos é o silêncio. Um silêncio
e expectativa capazes de
enlouquecer alguns homens, como
conta Orlando Villas Boas.

E, no entanto, também existem
homens que, como o próprio
Orlando e seu irmão Cláudio, são
capazes de fazer desse mundo a sua
vida. Porque os Villas Boas,
indigenistas, passam meses ou até
anos em uma espera paciente,
para entrar em contato com as
tribos desconhecidas da região
do Xingu.

Seu trabalho é fazer com que o
inevitável encontro do mundo dos
índios com a civilização moderna
seja feito sem que se rompam os

valores e a organização de sua
cultura.

Cláudio explica que integrar os
índios ao nosso meio de maneira
apressada é na verdade
desintegrá-los. Por isso, quando os
irmãos Villas Boas se aproximam
desses homens singelos e de seu
universo harmonioso, usam o tempo,
a sensibiMade e a compreensão.

A IBM acredita que esses
mesmos elementos elevem estar
presentes em qualquer atividade do
ser humano.

Por isso, com seus produtos
e seiviços, procura contribuir para
que o homem solucione mais
facilmente os seus problemas.
E possa dedicar mais tempo ao
desenvolvimento da sua
sensibilidade e à compreensão do
ser humano. IBM DO BRASIL LTDA.
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Brizola. de Buenos
Montevidéu — O

Governo dos Estados
Unidos concedeu, na noi-
te de ontem, um visto
temporário para o in-
gresso do ex-Governador
do Rio Grande do Sul, Sr
Leonel Brizola, que pou-
co depois deixou esta
Capital com destino a
Buenos Aires, de onde
embarcará para Nova
Iorque.

Funcionários norte-
americanos disseram
que o visto c temporário,"enquanto ele faz seus
planos para o futuro". O

ex-Governador viajou pa-
ra a Argentina acompa-
nhado de sua mulher,
Dona Ncusa, c do íilho
João Otávio, no vôo 255
das Acrolineas Argen-
tinas.

AS DESPEDIDAS

O Sr Leonel Brizola,
que se encontrava no
Uruguai desde 1964 e
teve seu direito de asilo
suspenso, por "não ha-
ver guardado as obri-
gações inerentes à sua
condição", despediu-se

dos filhos. José Vicente
c Neusa Maria, no Aero-
porto de Carrasco. Os
dois ficarão aqui mais ai-
guns dias administrando
a fazenda que a familia
tem no Departamento de
Durazno.

No aeroporto, Brizola
não quis dar declarações
aos jornalistas. O ex-
Governador gaúcho
deverá viajar hoje à noi-
te para os Estados
Unidos pela rota do
Pacifico, evitando assim
escalas em território bra-
sileiro.

EUA têm prazer em receber
O PrimeiroiSecretário

da Embaixada dos Esta-
dos Unidos, em Monte-
vidéu, Sr John .Taco Iull,
foi quem recebeu o casal
Brizola, deu-lhe as boas
vindas e disse que seu
país "terá muito prazer
cm recebê-los". O Em-
baixador não se encon-
trava no prédio. A Sra

Neusa e o Sr Leonel Bri-
zola seguiram para os
Estados Unidos com vis-
to de turista.

O diplomata norte-
ame ricano esclareceu
que "por motivos buro-
cráticos" não seria pos-
sivel conceder visto de
permanência, mas que
esta providência poderá

ser tomada nos Estados
Unidos. Depois de 2 ho-
ras e 30 minutos na Em-
baixada norte-america-
na, o casal Brizola se-
guiu para o aeroporto
de Carrasco, no mesmo
carro que os havia con-
duzido ao prédio da re-
presentação diplomáti-
ca norte-americana.

Brizola vê equívoco na expulsão
Buenos Aires — O ex-

Governador Leonel Bri-
zola chegou ontem à noi-
te a esta Capital, classi-
ficando de "grande equi-
voco e fruto de intriga"
a sua expulsão do Uni-
guai, onde estava asila-
do desde 1964. Ele disse
que lamentava a medida"muito mais pelo Uru-
guai, do que por mim".

O Sr Brizola reafir-
mou que desconhecia
com detalhes as razões
do Governo do Uruguai,
reiterando que viveu lá
durante 13 anos "total-
mente alheio a qualquer
atividade política. Tra-
balho muito no campo
como um bom paisano e
creio que, finalmente,
não merecia este trata-
mento".

O ex-Governador gaii-
cho espera que o Uru-
guai venha a reconside-
rar a expulsão, "pois
confio na inteligência e
na compreensão dos ho-
mens". Ele não sabe ain-
da o que fará nos Esta-
dos Unidos, cujas auto-
ridades elogiou pela "efi-
ciência demonstrada pa-
ra solucionar minha saí-
da do Uruguai".

TELEPAR
COMUNICA

TOMADA DE PREÇOS N? 019/77

A Companhia de Telecomunicações do Paraná-TELEPAR, comunica que está aberta
a Tomada cie Preços para fornecimento e instalação'de Sistema de Detecção e alarme de
incêndio em diversas Centrais da TELEPAR, conforme relação abaixo:

GRUPOS CENTRAIS

GRUPO CAMPO LARGO
SANTA FELICIDADE

¦———•—

GRUPO II BOQUEIRÃO
PINHEIRINHO

GRUPO III ÁGUA VERDE
CRISTO REI
JUVEVÊ

GRUPO IV VISCONDE DE NACAR
JESUÍNO MARCONDES

§ Único: As proponentes poderão participar tie um ou mais grupos, independentemente.

Encontram-se à disposição dos interessados no Setor de Administração e Controle do
Departamento de Compras, Av. Manoel Ribas, 115 — 9P andar, Curitiba - Paraná, fone
23-8627, até o dia 03 de outubro de 1977, o teor completo do presente Edital, projetos
e/ou anexos, mediante o pagamento de CrS 400,00 (QUATROCENTOS CRUZEIROS) à
Tesouraria da TELEPAR, no Edifício Hiran Rolim Lamas, sito à Travessa Teixeira de
Freitas, s/n°, 39 andar.

Cada proponente deverá depositar na Tesouraria da TELEPAR, a título de caução a
importância de: ¦ •

CrS 10.000,00 para participar no grupo I
CrS 10.000,00 para participar no grupo II
CrS 15.000,00 para participar no grupo III
CrS 15.000,00 para participar no grupo IV.

A apresentação dos documentos necessários para cadastramento e habilitação das Empre-
sas interessadas e ainda não cadastradas na TELEPAR, deverá ser feita até o dia 03 de
outubro de 1977, no Setor de Administração e Controle do Departamento de Compras,
que fará estudo para estabelecimento no Nível de Fornecimento para posterior emissão
do Certificado de Cadastramento. A habilitação ou não para participação na presente
licitação está na dependência do fornecedor atingir seu enquadramento dentro dos nívejs
mínimos de fornecimento aqui mencionados. Para a participação na presente licitação
será exigido um nível de fornecimento igual ou superior a:

A—1.3 para participar dos grupos l e II
A—14 para participar dos grupos III e IV.

Fornecedores já cadastrados identificarão seu nível através do Certificado de Cadastra-
mento na TELEPAR, em seu poder.

As propostas deverão ser apresentadas às 14:30 horas do dia 10 de outubro de 1977, à
Comissão Permanente de Acolhimento e Abertura de Propostas, do Departamento de
Compras, no endereço citado.

Demais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos junto ao Setor de
Administração e Controle.do Departamento de Compras.

segue para Nova Iorque
Montevidéu/Foto da Almir Veiga
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LeoneZ Brizola chega à Embaixada dos Estados Unidos em Montevidéu, onde ficou três horas até ir para Buenos Aires

O último dia ide exílio no Uruguai
Montevidéu — Tem o número 011925 o Ti-

tulo de Identidad y de Viaje que as autorida-
des uruguaias forneceram ao Sr Leonel Bri-
zola. Éle o assinou ontem, r.a sala de sua casa,
diante do chefe do Departamento de Pas-
saportes do Ministério de Relações Exteriores,
Sr Justino Ortega, quase compelido por sua
mulher que até então não tinha documentos
para deixar o país.

O Sr Brizola reclamou: "Não consegui um
dia de prorrogação de prazo para deixar o
Uruguai. Me concederam um dia útil para
arrumar todos os negócios e providenciar os
arranjos de minha familia, lamentou, referiu-
do-se a prisão domiciliar.

Longo dia
O dia do Sr Leonel Brizola começou on«

tem antes das 8h. Ele foi dormir pouco antes
das 5h, depois de encontro informal com ami-
gos e jornalistas, que se estendeu pela ma-
drugada. A todos, o ex-lider trabalhista dizia
desconhecer os motivos que levaram o Gover-
no uruguaio a suspender seu asilo político:"Foi a maior surpresa da minha vida; outra
parecida foi a renúncia do Jânio, mas não
com toda essa angústia".

Desde as 8h50m, havia muito movimento
em seu apartamento, mas o entra-e-sai de
pessoas aumentou a partir das lOh, quando
chegou o ex-Senador uruguaio Amilcar Vas-
concelos (do Partido Colorado) que auxiliara
nas gestões para obter o documento que per-
mitirá ao Sr Brizola deixar o pais.

10h35in — O Sr Brizola chega ao gabine-
te de sua casa, onde estão os jornalistas, apa-
rentando descontração, e perguntando se to-
dos — que haviam estado em sua casa até a
madrugada tinham descansado. Diante de

. igual pergunta, apenas sorriu. "Piquem à von-
tade enquanto se resolvem as coisas", disse
ele, depois dé apertar a mão de cada um.

10h55m — Chega um amigo da familia di-
zendo que Portugal e Argélia haviam oferecido
asilo. A informação foi tfansmitida por brasi-
leiros residentes em Paris, durante a madru-
gada.

10h56m — O Sr Brizola volta à sala f alan-
do com o amigo, a quem diz que vai para No-
va Iorque.

llh — A neta do Sr Brizola, Laila, apare-
ce na sala e depois conversa sobre o que gos-
ta em televisão, pergunta o que todos faaem
na casa dela.
Ilh02m — O ex-Senador Amilcar Vasconcelos
deixa o apartamento e é acompanhado pelo
Sr Brizola até o elevador.

llhlOm — Toca o telefone e alguém In-
forma que é da Pan-American Airlines. A li-
gação é transferida para a extensão, em outra
dependência da casa.
Ilh24m — Chegam da Embaixada brasileira
o filho José Vicente, e dois amigos. Informam
que a Embaixada negou o fornecimento de
qualquer documento ao ex-lider político e de-
clararam que se ele voltar ao Brasil será preso
e cumprirá as penas às quais foi condenado.
O Sr José Vicente e os amigos foram recebi-
dos pelo Conselheiro Fernando Fontoura. Ele
diz ainda que a Embaixada ficou de consultar
o Itamaraty quanto ao fornecimento do pas-
saporte de D Neusa.

Illj46m — Dois amigos do Sr Brizola saem
para a Chancelaria uruguaia para marcar

uma hora em que o ex-Governador poderá ir
ao Ministério para tratar dos documentos. O
Sr Brizola aparece na sala, havia mudado de
camisa e feito a barba.

12hl2m — Chega uma vizinha para ma-
nifestar seu apreço ao asilado brasileiro.

12h30m — D Neusa surge na sala para in-
terromper comunicação telefônica que um jor-
nalista fazia com o Brasil porque precisava
falar com a irmã em Porto Alegre. O Sr Bri-
zola, diz ela, desceu à garagem onde fala com
amigos.

12h50m — Informa-se que o Ministério de
Relações Exteriores transferiu para o Ministé-
rio do Interior a responsabilidade de fornecer
documentos de saída ao Sr Brizola.

12h55m — Amigo informa que as autori-
dades só permitem que o Sr Brizola deixe o
apartamento para tratar da documentação
acompanhado, no seu carro, por dois policiais,
e seguido por camionete com agentes de se-
gurança. Ele diz que nessas condições não sai.

13h05m — No gabinete de entrada, um
brasileiro que chegou para cumprimentá-lo
redige um telegrama que pretende enviar pa-
ra o Senador Edward Kennedy, o assessor de
imprensa Jody Powell, e o assessor do Vice-
Presidente americano Ralph Martin, para ma-
nifestar "Reconocidos agradecimientos gene-
rosa acogida" que os Estados Unidos dispen-
sarão ao ex-líder trabalhista brasileiro.

13hl5m — Há a informação de que o Se-
nador Amilcar Vasconcelos continua gestio-
nando junto ao Ministério de Relações Exte-
riores em busca do documento necessário, mas
sem a exigência de estrita proteção policial
para que o Sr Brizola saia de casa.

14ta05m — Amigos do ex-Governador pro-
curam por fotógrafos para tirar as fotogra-
fias exigidas pelo Governo uruguaio para os
documentos do Sr Brizola.

14h26m — "Preciso de duas fotos de fren-
te.e duas de perfil", anunciou o Sr Brizola,
pedindo que também D Neusa fosse fotogra-
fada para os documentos. Na sala principal da
casa, um fotógrafo providencia o local para
tirar as fotos.

14h45m — Um dos amigos deixa o aparta-
mento com o filme para revelar no laborató-
rio de jornal local.

15h — Alguém avisa no grupo de reporte-
res que o Sr Òrizola deve deixar o pais antes
das 22h, porque, neste horário, sai o último
avião para Buenos Aires, na ponte-aérea de
Montevidéu.

15h07m — Outro amigo pergunta se ai-
gum jornalista quer ir a Buenos Aires e diz
que duas famílias sairão à tarde do Uruguai
protegidas pelos Estados Unidos, cuja Embai-
xada se responsabiliza por elas e pelo Sr Bri-
zola até Buenos Aires.

15h25m — Chegam ao apartamento três
policiais que declaram que vieram tirar a fo-
tografia do Sr Brizola. Informados de que a
providência já havia sido tomada, disseram
ser boa a iniciativa porque o prazo dele per-
manecer no país "se encerra quando o sol se
pôr." "E quando chove"? perguntou alguém
presente. "Mesmo quando chove", respondeu o
policial com tranqüilidade.

15h30m — Alguém decide que deve cha-
mar os policiais para que providenciem a to-
mada das fotografias porque está demorando

Eunice Jacques
a retornar a pessoa que levou o filme ao la-
boratório pára copiá-lo.

15h40m — Chega ao apartamento o chefe
do Departamento de Passaportes da Chance-
laria uruguaia, Sr Justino Ortega. Disse ter
sido informado que as fotos estariam pron-
tas as 15h30m. "Forneceremos um documento
de garantia de chegada aos Estados Unidos.
Por isso, temos de saber bem o que preten-
dem fazer", disse ele a amigos do Sr Brizola.

16h04m — O Sr Brizola começa a ser
identificado pelo funcionário da Chancelaria
uruguaia, na sala de jantar. "Coloque Leonel
Brizola apenas", disse ele ao ser Indagado so-
bre seu nome completo. Fumando, respondeu
a todas as perguntas de praxe e declarou es-
tar residindo no Uruguai desde 9 de maio de
1964. Ao terminar, perguntou pelos documen-
tos de sua mulher. Diante da resposta nega-
tiva, afirmou ao funcionário "assim, não mes-
mo; complicamos as coisas; sem ela eu não
viajo".

lGhlOm — Diante do impasse, o funcio-
nário uruguaio pediu permissão para teleío-
nar informando depois ao Sr Brizola que Neu-
sa não foi Incluída na resolução "Es para
usted". "Bueno", declarou o Sr Brizola, "pero
yo y ella somos una cosa sola".

Ifihl3m — O Sr Justino Ortega volta à
sala de jantar declarando que "lamentável-
mente me informaram que devo tratar de
seus documentos e não dos dela". O Sr Bri-
zola respondeu que então não assinaria os
seus, mas foi demovido por D Neusa, embo-
ra ela dissesse: "A situação do meu marido é
a minha". "Nunca fui política, mas me con-
sidero uma asilada, como ele". O funcionário,
para obter a assinatura do Sr Brizola, disse
que o encaminhamento dos documentos nao
o obrigaria a deixar o país sem a mulher.

16h25m — O funcionário deixa o aparta-
mento assegurando, à saída: "Não lhe deixa-
remos sem documentos."

17h — Um amigo alerta que a Embaixa-
da norte-americana fecha às 17h30m e que
não podem esquecer que o prazo é o por do
sol.

17hl5m — Quatro irmãs de D Neusa, duas
cunhadas e uma sobrinha deixam o aparta-
mento para fazer um apelo ao Consulado bra-
sileiro para que renove o passaporte da mulher
do Sr Brizola, o que havia sido negado porque
não havia autorização de Brasilia.

17h28m — Uma agência de noticias liga
para o apartamento informando que o Chan-
celer Alejandro Rovira dissera na ONU que o
Uruguai não havia fixado prazo para que o Sr
Brizola deixasse o pais.

17h55m — Informa-se que está ao telefo-
ne para falar com o Sr Brizola o Embaixador
dos Estados Unidos, Sr Lawrence Pezzullo.

18h — Membros da família fazem um ape-
lo para que jornalistas e amigos deixem o
apartamento, a fim de que o Sr Brizola pos-
sa se despedir dos filhos.

18hl2m — O ex-lider trabalhista deixa o
prédio onde morou e segue, com a mulher e
dois filhos, para a Embaixada norte-amen-
cana.

18h32m — O Sr Leonel Brizola chega à
Embaixada dos Estados Unidos.

21h4Gm — O Sr Brizola e sua mulher em-
barcam no avião que os levou a Buenos Aires.

BARILOCHE NA SOLNAVE
A mais luxuosa excursão rodoviária pela América do
Sul. Brasil, Paraguai, Argen tina e Uruguai.'baio js quinzenais a partir de Agosto.

TURISMO ECOMPRAS
Todo o Sul do Brasil, Momeiiidéu, Punia dei Este,
Buenos Aires, etc. Saída: Todas as 3as. feiras.à partir'de Acosto. Apenas CrS 7.900,00

PASSADO - PRESENTE- FUTURO
Ida em ônibus, pelo interior, alé Belém, prosseguindo.
tni avião paia Manaus c Rio de Janeiro. Uma grande
cxcuisão, para os que dispõem de pouco tempo.

Saidas: iodas as 6's. Ieiias a partir dc agosto.

TRANSBRASIUANA NORTE
Inteiramente terrestre. A maior e mais completa excur-'
são através do território brasileiro. 13 capitais e dezenas'dc cidades. Saidas: todas as 6's. feiras' a-' parti.'

.de agosto. • •

FOZ DD IGUAÇU-ASSUNÇÃO
4 opções à sua escolha. Passeio de trem pela Serra ia •
Mar, Paranaguá, Curitiba, Vila Velha, Cataratas do
Iguaçu, Assunção, Lago Ipacaray, Casino Acaray, ,
Londrina, Ponta Grossa, Norte do Paraná, etc! Foz do
Iguaçu por apenas Ci$ 3.750,00. Várias saidas semanais.

. TRANSBRASIUANA AERO TERRESTRE
Ida aérea via Brasilia, Manaus e Belém, prosseguindo
em ônibus através dos pitorescos litorais Norte e Nor-
deste. Saidas: Iodos os domingos a partir de agosto,- '

CIDADE DA CRIANÇA
0 reino encantado da fantasia, São Bernardo do
Campo (SP). Todos os sábados. Regresso no domingo,

SULDOBRASIL MARAVILHOSO
Conheça a Sul do Brasil ale Pelotas e Rio Grande.
Roteiros das Praias, dos Pampas, da Uva e do Vinho. Se

.quiser estenda-a alé loz do Iguaçu com visitas ao
Paraguai e. Argentino.
Todosos domingos, a parlir deagosto. .

^f^sj|^Z^ EMAR

CALDASNOVAS
Uma "estação de águas" na Pousada ío Rio Quente.
Ida pela Rodovia Rio-Santos, através da Costa Verde.
Visita ao 'Triãn 

guio Mineiro",etc.Saidas semanais.

BUENOS AIRES- BARILOCHE
ELAGOSCHILENOS
Vários roleiros incluindo lodo u Sul do Brasil, cs-
tendendo-se ao Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai. Ida
em ônibus e volta em avião, navio ou ônibus. Excursões
de gala para as suas férias. Vários roleiros e diversas
saidas.

BRASÍLIA EM TOM MAIOR
Roteiro espetacular? Cidades Históricas de Minas, Belo
Horizonte, Maquine, Brasilia, Goiânia, Rio Quente,
Triângulo Mineiro, etc.saidas.Todos as 6's. feiras,
a partirde agosto.

BAHIA HISTÓRICA... DESDE1500
Ida pelo interior e regresso pela rodovia litorânea. Feira
de Santana, Salvador (5 noites), Porto Seguro, Monte
Pascoal, Vitória, Guarapari, etc. Várias saidas em julho.
Todas as3as. leiras, a partir de agosto.

Ida aérea alé Fortaleza. Regresso em ônibus, Natal,
João Pessoa, Recife, Olinda, Caruaru, Nova Jerusalém,
•Maceió, Aracaju, Salvador. Porlo Seguro, Monte
Pascoal, Guarapari,-etc. Todas as3as.leiias,apartir.
deagosto.

BRASIL CENTRAL E NORDESTE
Cidades históricas de Minas, Gruta de Maquine, Brasilia,

Fonalcza, e mais 7 capitais e dezenas de cidades,

Saidassemanais.

MARAVILHA DOS ANDES
Uma excursão de gala para as suas férias. 0 pitoresco
sul brasileiro, Punia dei Este, Montevidéo, Buenos Ai-
res, Bariloche, Lagos Argentinos e Chilenos, travessia
das Cordilheiras dos Andes, Osomo, Peulla, Puerto Va-
ras, Puerto Montt, Valparaiso, Viria dei Mar, Santiago,
B. Aires, etc. Opcional á Foz do louacu.
Todas as 3as. leiras à parlir de. Agosto.

m
DOMINGUEIRASNA
SOLNAVE

Parati, Angra dos Reis, Costa Verde. Todos os domingos.
Valorize o seu domingo, visitando o pitoresco litoral flu-
minense na SOLNAVE, o ônibus mais caro conslruido no-
Brasil e exclusivo da Solelur.

Iníormações e vendas:

^soletur
Rua da Quitanda, 11-4? Andar-Tels: 232-6829, ,
224-7664,221-4528.221-4638 - Embratur 92/RJ

PAXTUR: Vise. Pirajá, 330 Loja 105
Embiatur 154 'RJ.

S0SE1E TURISMO - R. Conde de Bonfim,
35 loja 15 - Embratur 08002B8006/RJ.
GUAKATUR N.S. CopiCJbjna. 793 ¦ Embrllur 103 -BJ
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Ida para Brizola aguardou embarque
EUA foi via na Embaixada dos EUA mas
mais difícil não na condição de asilado

Tildo indica que o Sr
Leonel Brizola, que sabia
de sua exnulsão do Uru-
guai desde a última
•quinta-feira, evitou o que¦seria o caminho normal
•para deixar Montevidéu,
«iniciando uma complexa
«negociação com o Gover-
ino norte-americano, que(não c signatário da Con-
tvenção de Asilo,

i Devendo sair até a Oh
•de hoje, o ex-Govcrnador
•gaúcho poderia ter soli-
•citado asilo aos Gover-
nos do México e da Vene-
zuela, sendo bastante
.provável que fosse aten-
•elido. Até porque a Chan-
.celaria venezuelana, na
•tarde de segunda-feira,
anunciou que não re-
tebera nenhuma soli-
citação mas, se a re-
«ebesse, concederia a
.proteção.

Parece provável que
tendo procurado con-
tatos com a Embaixada
«americana, o Sr Brizola
colocou o Departamento
de Estado diante da em-
baraçosa possibilidadeide ter que lhe negar o
asilo. Semelhante situa-
ção poderia ser condena-
da pelos setores liberais
que pressionam o Gover-
no Carter em suas rela-
ções com a América
Latina, pois, além de se
tratar de um exilado
brasileiro, trata-se, tam-
bém, de um cidadão ex-
pulso por motivos poli-
ticos do Uruguai.

O silêncio da Embai-
xada americana em
Montevidéu, bem como
as respostas evasivas do
p o r ta • v o z do Depar-
tamento de Estado
demonstram que os di-
p 1 om atas americanos
tentam, desde segunda-
feira, buscar uma fórmu-
Ia capaz de permitir a
chegada do Sr Brizola
aos Estados Unidos sem
que, com isso, lhe seja
dado o asilo.

I n i c i almente, acre-
ditava-se que através de
gestões das quais pode-
riam participar os pró-
prios americanos, seria
conseguida uma embai-
xada latino-americana
para dar a licença de
d e s e m barque ao ex-
Governador que, em
seguida, poderia ir, como
turista, aos Estados
Unidos.

Não se sabe que con-
tatos o Sr Brizola man-
teve desde a quinta-feira,
quando soube de sua ex-
pulsão. De qualquer for-
ma, percebe-se que or-
ganismos de defesa dos
direitos civis nos Estados
U nidos mobilizaram-se,
ainda que discretamen-
te. para pressionar o
Departamento d e Es-
tado. Esses mesmos
mecanismos já desenvol-
veram fortes pressões so-
bre o Secretário de
Estado Assistente Teren-
ce Todman para que tra-
tasse com o Presidente
Aparício Mendez, duran-
te sua recente passagem
pelo Uruguai, do caso do
jornalista brasileiro Flá-
vio Tavares.

Esta é a primeira vez
em que um político bra-
sileiro recebe a proteção
direta dos Estados Uni-
dos. Em pelo menos dois
casos, os dos Srs Otávio
Mangabeira e Washing-
ton Luís, em 1930, poli-
ticos depostos foram vi-
ver em Nova Iorque, sem
serem, contudo, asilados.

Tecnicamente, o Sr
Leonel Brizola está
numa posição singular.
Sem passaporte brasilei-
ro, era um asilado no
Uruguai. Expulso peto
Presidente Aparício Men-
dez, porém, torna-se mui-
to mais um refugiado,
pois a sua maior dificul-
dade atual não é o fato
de haver alguém perse-
guindo-o, como em 1964,
mas o fato de não ter do-
cümento para viajar. Is-
so porque se em 64 era
procurado pelo Governo
brasileiro, hoje não está
sendo perseguido pelo
Governo uruguaio.

.Nesse caso, os Estados
Unidos, que não são sig-
natários da Convenção
de Asilo — o que não os
impede de receberem asi-
lados — podem recorrer
a um simples expediente
para permitir seu desem-
barque em território
americano: basta que
considerem o caso excep-
cioiml e concordem em
receber um turista sem
passaporte.

Montevidéu — "Meu pai foi para a Embaixada
dos Estados Unidos não como asilado, mas sim para
aguardar ali o momento de abandonar o país. Ele
não viajou hoje (ontem) à tarde, porque minha
mãe não tinha os documentos1 em ordem. Diríglu-se
então para a Embaixada, na suposição de que ps
autoridades uruguaias não lhe prorrogassem o pra-
zo de permanência no país".

A explicação da ida do Sr Leonel Brizola à Em-
baixada norte-americana em Montevidéu, foi dada
pela filha Neuza Maria: "Ele pediu às autoridades
da Embaixada que ficasse ali, até que chegue o mo-
mento de poder viajar. Esta noite não há aviões, por
isso creio que papai partirá amanhã (hoje), possi-
velmente direto para Nova Iorque".
A SAÍDA

Departamento de Estado nega que
caso tenha já uma solução final

"Agora vamos sair" —
disse um dos amigos do Sr
Leonel Brizola, às 17h55m,
pouco depois de receber um
telefonema do Embaixador
norte-americano em Monte-
vidéu, Sr Lawrence Pezzulo,'para o apartamento do ex-
Governador gaúcho, no nú-
mero 1606 da Rambla Ar-
mênia, no bairro de Pocitos,
onde morou nos últimos
quatro anos.

. Em um Opala com chapa
brasileira, foi colocada
então a bagagem do casal:
sete malas pequenas e uma
máquina de escrever. Na vi-
zinhança, várias pessoas cs-
tavam nas janelas ou nos
jardins dc suas casas, atrai-
das /pelo noticiário' dos
jornais desta Capital, que
divulgaram ontem o cance-
lamento do asilo ao ex—
Deputado petebista.

De calça cinzenta — a
mesma que vestira na ves-,
pera — camisa azul e bran-
ca, gravata com listras lar-
gas e um blazer azul-mari-
nho, o Sr Brizola saiu pela
garagem do prédio abra-
cando a filha: "Calma, fi-
lhota, calma". Na porta, en-
contravam-se alguns ami-
gos e um grupo de policiais.
Aos que o saudavam, res-
pondia com um "adeus" ou
um "até breve". Ao irmão
Paraguassu, que veio do in-
terior gaúcho para despe-
dir-se, o ex-Governador dis-
se: "Até a volta, felicidades
e lembranças em casa".

José Vicente — o filho
mais velho, a quem Brizola
nomeou seu procurador —
sentou-se no banco dian-
teiro do automóvel, ao lado
de um agente de segurança
uruguaio. Atrás foram o

ex-Governador, além de do-
na Neuza e o filho João
Otávio.

A Embaixada dos Estados
Unidos já estava fechada
¦quando o ex-Governador
chegou. Todos atravessa-
ram uma área de estaciona-
mento, protegida por 2or-
rentes, e, ao chegarem a
porta principal do prédio
foram recebidos por doi.s
fun cionários norte-ameri-
canos. Um deles recomen-
dou que no interior da Em-
baixada estavam proibidas
as fotografias, enquanto o
outro falava ao Sr Brizola
que ele poderia subir para"tratar dos documentos".

A ENTREVISTA

Falando às 19h20m para
a RADIO JORNAL DO
BRASIL, a filha do ex-
Governador, Neuza Maria,
disse que seu pai recebera
ordens de deixar o apar-
tamento "ao pôr do sol".
Ela disse que seus pais via-
jarão para os Estados
Unidos, enquanto eu e meus
irmãos ficaremos aqui ain-
da alguns dias. Neuza Ma-
ria revelou que seu pai re-
cebeu convites para viajar
para o México e Portugal,
mas não sabia explicar
porque ele preferiu Ir para
os Estados Unidos.

Mas o avião em que ele
viajará fará escala no Bra-
sil?

Não, porque ai ele não
pode desembarcar. Os jor-
nais de hoje estão dizendo
que a Policia Federal proi-
biu o seu desembarque.
Como vai então voltar ao
Brasil? Para ser preso? Não
pode. Papai queria voltar ao
Brasil, mas o convencemos
de que isto é inútil.

Washington — O destino político
de Leonel Brizola foi ontem motivo
das mais variadas especulações nesta
cidade, flutuando desde o pedido de
asilo político até a indecisão sobre se
embarcaria ou não em um vôo da
Pan-American com destino a Nova
Iorque.

De concreto soube-se npenas, no
final da tarde, que ele tinha solicita-
do um visto de turista na Embaixa-
da americana, em Montevidéu. O es-
critério brasileiro do Departanwnto
de Estado não confirmou, entretanto,
que o visto já estivesse liberado. John
Trattner, um dos porta-vozes oficiais
para a imprensa, disse que até a ma-
nhã de hoje "as coisas poderiam
mudar".

Uma decisão delicada

Tudo Indica que a diplomacia
americana viveu neste episódio um
dos seus momentos delicados, ainda
que em tom menor. Sinal das pres-
soes feitas pelos grupos liberais para
conseguir dar a Brizola os benefícios
do asilo político foi a posição do dire-
tor do Council on Hemisphoric Affairs,
Larry Birns. ___

O Conselho é um órgão de ten-
dèncias liberais e reúne politicos, re-
ligiosos e intelectuais. O Conselho Na-
cional de Igrejas exerce ali uma for-*
te influência. Larry Birns disse que
tinha manifestado ao Departamento
de Estado sua opinião, no sentido de
que Brizola "merecia o asilo político
nos Estados Unidos", sugerindo que o
exame de seu passado político não o
qualificaria como um radical.

Pela manhã, a questão foi levan-
tada durante a reunião do porta-voz
do Departamento com a imprensa,
mas as respostas tomaram um curso
oblíquo e não permitiram que se ca-
racterizasse uma nítida decisão po-
litica. A tarde, John Trattner man-
teve o seguinte diálogo:

E' verdade que Brizola estará
desembarcando amanhã no Aeroporto
Kennedy, pelo vôo 202 da Pan Am?

Não tenho nenhuma informa-
ção que confirme Isso. Isto é, que Brl-
zola está vindo esta noite. •

No entanto, essas informações
circularam aqui, e c certo que ele pro-
curou a Embaixada americana em
Montevidéu.

Tudo pode mudar até amanhã
pela manhã (quarta-feira) mas, no
momento, não tenho nenhuma infor-
mnção que confirme essas noticias da
viagem hoje à noite (terça).

Há então alguma outra defi-
nição sobre o caso? Algum visto che-
gou a ser emitido?

Náo que eu saiba. Estamos ain-
da trabalhando no caso.

—E se lhe fõr concedido alguma
espécie de asilo, que tratamento legal
teria ele?

Se de fato lhe fór dado algum
asilo — informação que eu não te-
nho — então temos as nossas leis que
se aplicam a tais casos e circunstan-
cias.

Ele pediu asilo?
As informações que tenho são

de que pediu para vir aos Estados
Unidos.

Convite dc Columbia

Mais tarde, circularam rumores
de que Brizola viria com um convite
da Universidade de Columbia como
professor convidado: professores liga-
dos ao Instituto de Assuntos Latino-
Americanos daquela Universidade,
consultados pelo telefone, não confir-
matam essas informações. E' certo,
porém, que foram feitas gestões nesse
sentido por grupos liberais interessa-
dos em dar a Brizola um status, e me-
lhores condições de vida neste pais.

Na medida em que faziam per-
guntas sobre o caso Brizola, as pes-
soas reagiam de forma diferente, às

A'. /). Splnolu
Correspondente

vezes pitoresca. O ex-Embaixador Lin-
coln Gordon, chamado pelo telefone,
não conteve um "E' mesmo?...", mis-
turado com surpresa e humor. Gordon
recusou-se porém a comentar o as-
sunto, alegando que esteve fora da ci-
dade e não dispunha de maiores in-
formações, porém entre uma frase e
outra chegou a exclamar um sonoro"Não me diga..."

Sem informação

Na Embaixada brasileira, as in-
formações eram praticamente nulas.
Comentou-se apenas a condição de
Brizola e a dificuldade formal de ob-
ter um visto sem um passaporte re-
guiar, mesmo para o caso de turismo.
Tanto os americanos que vão ao Bra-
sil como os brasileiros que vêm aos
Estados Unidos com passaportes re-
gulares para fins de turismo, prescin-
dem de visas especiais. O que se in-
formou depois no Departamento de
Estado foi que se a situação de Bri-
zola se resolvesse com um visa de tu-
rista, isso poderia ser feito indepen-
dentemente do aspecto formal do pas-
saporte. "Isso é possível em circuns-
tancias especiais" — disse uma fonte
do escritório brasileiro do Departa-
mento de Estado.

Surpresa ou não, o episódio Bri-
zola surge aqui quase às vésperas da
visita do Secretário de Estado Cyrus
Vance ao Brasil e, concomitantemen-
te, com epidérmicos, porém sintomáti-
cos, novos desdobramentos do rompi-
mento do antigo Acordo Militar entre
os dois paises. Os grupos liberais con-
tinuam pressionando contra uma
aproximação da administração Carter
com os regimes sob controle militar,
e qualquer que seja a solução do ca-
so Brizola ela irá pender para um la-
do ou outro.

Volta ao
Brasil era
uma opção

O ex-Govcrnador Leonel
Brizola .Hsse ontem, às 10
horas, que sua "aspiração
profunda, verdadeira", era
voltar ao Brasil. Disse que
Unha conhecimento dos
processos nos quais está en-
volvido, através dos jornais
e noticias de amigos, mas
"sáo problemas que, todos
ai, naturalmente, veria-
mos".

Em entrevista á RADIO
JORNAL DO BRASIL, que
conseguiu entrevistá-lo, pelo
telefone, cm .seu apar-
tamento de Montevidéu, o
Sr Leonel Brizola revelou
que recebeu convites d e
diversos paises, "inclusive
de parte dos Estados
Unidos que, de uma manei-
ra muito acolhedora, tem
consi.icrado esse problema
de concederem asilo poli-
tico."

A ENTREVISTA

Em entrevista ao repórter
André Luiz de Azevedo, da '.

RÁDIO JORNAL DO BRA-
SIL, o ex-Govcrnador gaú-
cho esquivou-se de inicio a
dar declarações: "Traçai a ¦
orientação de não fazer ne-
nhuma declaração. Você me
compreende? Estou me re-
servando para o momento
adequado. Mas eviden-
temente que náo quero que
meu patrício perca o seu te-
lefonema. O que havia me
perguntado?"

Eu queria saber para
onde o senhor irá depois de
deixar Montevidéu?

Espero decidir até o
meio-dia. Você sabe que a
minha aspiração, e mais
profunda, é voltar, voltar
para o meu pais. Não tinha,
pelo menos neste momento,
intenção de tomar nenhu-
ma iniciativa neste sentido.

As Calças CUKIER adoram
bater pernas na cidade,

na hora do almoço.
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Nas ruas do meio dia,
do centro desta cidade

andam as calças jeans Cukier
batendo pernas

e fazendo compras.
Nessa pressa toda desbotada

de relógios e horário
de trabalhar.

O aperto está nas ruas,
pois quem usa as calças Cukier
anda sempre muito à vontade.

Elas são o novo personagem
da filosofia jeans.

çuKicr
Rua República do Líbano, 20

Tel.: 232-9935-Rio-RJ.
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OLHA SO QUANTA GENTE ESTA SEiPROMOVENDO
GOMAS

CANETAS SHEAFFER!
E olhe que não é uma nem duas.

São muitas e muitas as empresas que
escolheram as canetas Sheaffer como á
maneira mais simpática de presentear os

seus fornecedores, clientes e amigos.
Isso sem falar que o nome de sua

empresa vai estar sempre nas mãos de
gente interessada e que a qualidade

Sheaffer vai garantir o sucesso do seu
brinde. 0 nome de sua firma vai ser gravado.
pelos mais modernos processos e você não

vai pagar nada por isto.-
Faça como todas essas organizações já

fizeram: ofereça uma caneta Sheaffer com.
o nome de sua empresa gravado e deixe

seus concorrentes bem por baixo.

SHEAFFER;
SETORES DE VENDAS

Rio de Janeiro-RJ, Tel.: 222-3088
Brasilia-DF, Tel.: 273-6703

Campo Grande-MT, R. Antônio Coelho, 1802, d 1
Manaus-AM, R. Lauro Cavalcante, 6,2' and., s/ 202

Teresina-PI, Tel.: 222-0921
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A poupança voluntária, como forma popular de resolver
problemas individuais e coletivos, tem no Brasil uma
tradição secular, embora desconhecida. Do Brasil
Colônia até os dias de hoje, ela tem dado uma
contribuição decisiva para que sejam realizados direitos
fundamentais do ser humano: liberdade, segurança,
instrução, habitação e alegria. Porque esses direitos,
como outros, necessitam de uma ação real para se
tornarem efetivos.
A Caderneta de Poupança Letra se orgulha em continuar
esta tradição, sendo a um só tempo intermediária e
fiadora de um esforço que tem como resultado mais ¦
palpável os juros e a correção monetária trimestrais. Mas
que não se limita a isso' Importante mesmo é o fim a que
se destina a poupança, como nos ensina toda a sua
história.

Copacabana: Av. N. Sra. de Copacabana, 1168 - Posto 3: Av. N. Sra. de
Copacabana, 445-A - Ipanema: R. Visconde de Pirajá, 580-B - Leblon:
Av. Ataulfo de Paiva, 482.
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Sinais de Indisciplina
Em diversos pontos do país registram-se,

nos últimos meses, exemplos típicos de desobe-
diência civil. Estudantes que se manifestam,
professores que divulgam documentos e, em pe-
lo menos um caso, senadores que se dirigem a
um plenário proibido — todos, de uma manei-
ra geral, reivindicam uma correção do curso das
instituições nacionais para a direção democra-
tica.

Vive hoje o país uma situação institucional
comprovadamente constrangedora até mesmo
para o oficialismo. Desde as reformas de abril
entendeu-se que o arcabouço político da Nação,
por artificial, torna-se ora um peso desnecessá-
rio, ora uma estrutura insustentável.

Ao Governo, nesse caso, cabe zelar pela ma-
nutenção de todo o ordenamento legal do país,
no qual as medidas excepcionais são apenas uma
parte, ainda que a mais utilizada c a mais infla-
ente. Sentem-se evidentes demonstrações do pró-
prio Governo para conduzir o Estado a formas
mais legítimas de organização. À sociedade,
contudo, cabe o reclamo. Cabe a contravérsia e
a manifestação das opiniões divergentes.

Essas opiniões, se fossem apenas sussurra-
das aos ouvidos dos príncipes, poucos resulta-
dos dariam. Portanto, é nas assembléias e até
mesmo nas ruas que elas começam a se fazer
ouvir. Essas manifestações, em repetidas oca-

siões, assumem as características típicas da de-
sobediência civil.

Nela, quando um grupo de pessoas preten-
de falar em recinto proibido ou patrocinar uma
manifestação ilegal de rua, deve haver um com-
promissó tácito. Aquele que pretende desobe-
decer a uma lei que julga ilegítima, tem todo o
direito de assim agir, mas não lhe sobra argu-
mento para negar a própria existência da lei a
que pretende desobedecer. Se o pudesse, esta-
ria distribuída a faculdade de anular as leis
através da simples desobediência.

É importante, sobretudo diante do cipoai
de leis ilegítimas vigentes hoje no país, que a
própria atitude da desobediência seja entendi-
da cm termos politicamente racionais.

A ilegalidade não pode interessar à Oposi-
ção e muito menos àquele que pede o estado de
direito. Sejam jovens universitários ou velhos
parlamentares, todos estão obrigados a entender
que a sociedade brasileira articula-se hoje em
dia de forma anômala e sólida. A oposição ao
conjunto de leis excepcionais não deve nem pre-
cisa ser confundida com a prática do ilegal, até
mesmo porque, em defesa da legalidade e do di-
reito, é que se* pede a revogação do arbítrio.

Não haverá de ser pela substituição do ar-
bítrio dos palácios pelo arbítrio das ruas que se
chegará ao direito.

Carências Éticas
Apenas algumas horas depois de terroristas

terem raptado o industrial Hans Martin Sch-
leyer, na Alemanha Ocidental, a polícia local já
havia estabelecido barreiras nas estradas, desti-
nadas a impedir a fuga dos raptores. Ao mesmo
tempo que isso acontecia, entretanto, emissoras
de rádio da região de Colônia forneciam aos mo-
toristas indicações de caminhos pouco usados a
serem utilizados pelos que desejassem fugir aos
engarrafamentos provocados pelo controle nas
estradas.

O fato está sendo usado para demonstrar
a vulnerabilidade de sociedades altamente de-
genvolvidas a golpes de mão dos que se recusam
a jogar o jogo social. Para além desse ponto es-.
pecífico, entretanto, serve também como ilus-
tração ou alegoria da vida moderna como im
todo, onde coexistem e se chocam o máximo de
racionalidade e o seu exato oposto.

O mesmo contraste pode ser identificado
nas conclusões da conferência anual do Institu-
to Internacional de Estudos Estratégicos, reali-
zada desta vez em Brugcs, na Bélgica.

O Instituto, que acompanha metodicamen-
te as modificações verificadas nos grandes ar-
senais militares do planeta e no tipo de arma-
mentos de que eles se compõem, focalizou desta
vez, mais do que a emergência de novas armas,
os aperfeiçoamentos verificados nos sistemas de
controle eletrônico, que tendem a fazer da guer-
ra assunto a ser decidido em umas poucas cabi-
nas de comando, através da manipulação de bo-
toes que substituem, cada um deles, o efeito
destrutivo de divisões inteiras.

Esta tendência que se verifica no terreno
bélico foi contestada por soldados profissionais,
tendo em vista a possibilidade de que comple-
xos sistemas eletrônicos para direção centrali-
zada da batalha sejam destruídos pelo inimigo,
o que causaria o caos no campo de batalha.

A mesma observação pode ser transposta
para a sociedade civil, tanto no que se refere a
necessidades operacionais como a exigências éti-
cas.

É difícil sugerir melhoramentos à maneira
como o Governo do Chanceler Helmut Schmidt
vem conduzindo o caso Schleyer, onde padrões
de convivência, existentes e respeitados, não são
abandonados simplesmente devido à ação de fa-
míticos disfarçados de ativistas políticos.

Tomando a Alemanha, entretanto, como

padrão de máxima modernidade e desenvolvi-
mento, é fácil apontar, para este e outros pai-
ses altamente civilizados, o rumo desejável de
um futuro desenvolvimento: não mais o inere-
mento de uma pura racionalidade social, que
cria distancias sempre maiores entre o homem
e os seus instrumentos, mas um retorno às pró-
prias fontes do humano — isto é, aos valores,
mais do que nunca ameaçados pelo crescente
aperfeiçoamento dos meios de destruição e por
concepções que vêem na máquina do Estado
uma finalidade a que devem servir as vidas in-
dividuais. Esta é a perspectiva descoberta por
um imaginoso político norte-americano dos nos-
sas dias para ventilar um cenário internacional
viciado por excesso de pragmatismo.

Renovação do Rito
Cumprindo um ritual de esperança ano a

ano renovada, iniciou-se em Nova Iorque mais

uma reunião — a XXXII — da Assembléia-Ge-
ral da Organização das Nações Unidas. Graves
são, como sempre, os problemas que.angustiam
a Humanidade. Constam alguns da pauta dos
trabalhos: crise do Médio Oriente, situação da
África do Sul, defesa dos direitos humanos, de-
sarmamento. Outros, como o estado de guerra
aberta em curso entre a Somália e a Etiópia, os

problemas da energia ou do terrorismo, a intro-
missão armada de Cuba no continente africano, -

a proliferação das armas nucleares, a situação
dos prisioneiros políticos por esse mundo afora,
não puderam ser admitidos.

Organismo internacional e não supranacio-
nal, não pode, a ONU, deliberar com força exe-
cutiva. Tem funcionado, cm todo o caso, como
fórum supremo de apreciação das situações de
contradição mais flagrante entre os princípios
enunciados em sua Carta, e que foram assumi-
dos como compromisso por todos os países que a
subscreveram, e a aplicação prática que cada
Governo deles entende fazer. Neste sentido con-
tinna a valer a pena. Daí a esperança, a experta-
tiva sempre renovadamente positiva que rodeia
a abertura das sessões.

Em lodo o caso, não pode, a Humanidade,
furtar-se nestas épocas a um sempre maior sen-
timento de frustração c ceticismo quanto ao re-
sultado dos trabalhos. De fórum, de tribuna par-
lamentar ideal concebida de espírito aberto ;ia-
ra defesa da permanência dos valores supremo?

que deveriam orientar a convivência entre na-

ções soberanas, têm-se transformado as Assem-
bléias anuais da Organização em palcos de exi-
bicão do paradoxo trágico que, cada vez mais,

preenche o fosso entre o que deveria ser e o que
é, entre o que os Governos tentam aparentar e
o que são.

Assistiremos assim, como de costume, às
farisaicas proclamações soviéticas em defesa da

paz e do direito de os povos disporem de seus

próprios destinos; como iremos ouvir os delega-
dos de muitas das nações do Sul da América do
Sul reafirmarem seus compromissos a prazos
calculados com a liberdade e a democracia. Não
deixaremos de escutar da representação norte-
americana protestos veementes contra as viola-

ções dos direitos humanos em muitas das áreas
atualmente em convulsão, mas ouviremos tam-
bém os seus silêncios e suas omissões relativa-
mente a outras em que seus interesses conti-
miam superando os ideais. E comprovaremos
novamente que sobre a reflexão, a autonomia, a
independência das atitudes nacionais irá predo-
minar mais uma vez, o sectarismo de blocos « de
antiblocos, a mobilizar as decisões e a coagir os
votos de fracos e de poderosos.

Vale, talvez, apenas como um espelho mas
vale, mesmo assim. Na certeza de que o mundo
seria por certo mais inviável sem estes cíclicos

plenários da boa vontade. E não podendo pesar
ou influir nas posições que direta ou indireta-
mente abranjam interesses ou posições brasilei-
ras, vale desejar que por uma vez, a coerência e
ó realismo inspirem as atitudes de nossa del>

gação.

Ziraldo
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Cartas
Missão da mulher

No dizer do Sr Roberto Porto,
o homem é o grande tolo da cria-
ção, pois de seu corpo Deus tirou a
primeira mulher num parto sem
dor. E com ela ficou a grande mis-
são de dar a vida aos filhos, com
nove meses antes e muitos anos de
dedicação depois. Quem mais dá de
si, portanto, não é o homem, mas
a mulher. Ela merece uma aposen-
tadoria cinco anos antes do homem.
Ene Eberle de Halboth — Rio de
Janeiro.

Presidencialismo

As Américas, que têm optado
pelo regime presidencialista, têm
demonstrado que, em sua essência, é
um regime antidemocrático. O pre-
sidencialismo é uma forma sofisti-
cada das ditaduras e, por isso, não
optado nos paises altamente politi-
zados. Embora o estado de fato em
que vivemos não seja aquele que
por formação desejamos, devemos
ser- honestos em afirmar que o que
se pleiteia não nos levará a coisa
melhor, ou, mais, nos fará retornar
ao passado de triste memória. Ju-
venal da Silva Azevedo — Rio de
Janeiro.

Rede Bandeirantes

Lamentavelmente, foi inaugu-
rado mais um canal de televisão
no Grande Rio e mais uma vez Juiz
de Fora foi preterida. Antigamente,
a Globo transmitia diretamente pa-
ra cá, mas uma tal de integração
regional fez com que sua boa ima-
gem fosse substituída pela TV Ita-
colomi, que só tem nome (não tem
cor, não tem imagem nem progra-
mação). De tudo isso, a única emis-
sora que merece de fato nosso voto
de louvor é a TV Industrial Canal
10 — emissora da Organização Sér-
gio Mendes — porque transmite fu-
tebol. Agora, inaugura-se um cannl
que tanto almejávamos (TV Ban-
deirantes ou Guanabara, canal 7 —
ou então TV Vi! a Rica, no caso da
integração regional), e sò7 nos res-
ta apelar para os órgãos còmpeten-
tes para que esta cidade de 400 mil
habitantes possa ser agraciada com
a Rede Bandeirantes de Televisão.
Rubens de Oliveira — Juiz de Fo-
ra (MG).

recebem mesadas de suas famílias.
O padre, como qualquer outro, tem
de se vestir, comer, e precisa de di-
nheiro. Há um porém: existem as
chamadas missas comunitárias, com
o mesmo valor das particulares.
São celebradas diariamente nas in-
tenções que os fiéis desejarem e
escreverem no livro. Se a pessoa
que a manda celebrar quiser, dará

-uma espórtula. Caso não queira ou
não possa, a missa será celebrada
de qualquer maneira, e com o mes-
mo valor ante Deus, porque para
Ele o valor está na fé de cada um
e não na importância dada à Igre-
ja como esmola. Algumas pessoas
menos esclarecidas acham que a
missa para ter valor deve ser par-
ticular. Para uma missa exclusiva,
é lógico que a pessoa deve pagar
pela exclusividade, pois não há co-
munidade religiosa ou laica em que
não se pague peio individualismo.
Falo apenas sobre a Igreja Católí-
ca, pois desconheço o procedimen-
to de outros cultos. Religião não é
comércio, comércio fazemos nós
quando queremos pompas e osten-
tação para as coisas de Deus, quan-
do Ele próprio ofereceu Seu Filho
único, nascido numa simples man-
jedoura, vivendo entre humildes e
morrendo pobre e crucificado. Rc-
gina Maria L. C. Figueiredo — Rio
de Janeiro.

Aluno prejudicado

Na Escola Municipal Francisco
Cabrita, na Tijuca, que já foi mo-
delo de ensino em outras épocas, a
turma 204 (manhã) teve aulas no
horário de 7h30m às llh45m desde
o início do ano até agosto. No mês
de setembro não teve aulas, até
que — informaram — a turma seria
transferida para o turno da tarde
(a professora foi transferida para
outra escola). Não se sabe se foi por
seu interesse, ou por necessidade de
serviço. Se foi por interesse pró-
prio — da servidora — deu-se o
absurdo. Prejudicou-se a maioria
— alunos e seus responsáveis, em
média 120 pessoas — em favor de
uma professora. Caso tenha sido
por motivo de ordem administra-
tiva, também absurda foi ai dela,
porque o menos prejudicial seria a
simples vpermuta entre servidores.
Jorge da Silva Torres — Rio de Ja-
neiro.

Espiritismo Apicultura

Comprende-se que a leitora
Maria Marques de Oliveira esteja
revoltada com a exploração de que
foi vítima ao procurar organizações
ditas religiosas para solucionar ai-
guns de seus problemas, conforme
sua carta do dia 14. Gostaríamos,
porém, que ela lesse o Livro dos Es-
píritos e outros da Codificação. Ve-
rlficaria tratar-se de uma doutrina
séria, que não pode ser confundida
com organizações que "desrespei-
tam as coisas celestes em prejuízo
da economia do povo". Tudo no es-
piritismo é gratuito e não há con-
sultas para resolver problemas de
imediato. Conhecendo-o ela não só
aprenderá a distinguir o que é uma
casa espírita de um lugar onde se
atraem espíritos para fins inconfes-
sáveis e mercantis, como aprenderá
a encontrar a si mesma, não ne-
cesitando confiar a terceiros a so-
lução de problemas que dependem
tão-somente dela mesma. Abstal
Loureiro — Rio de Janeiro.

Exploração religiosa

Gostaria de responder à carta
sob o título Exploração Religiosa,
publicada dia 14, ressaltando o as-
pecto em que a Sra Maria Marques
de Oliveira fala sobre a cobrança
de missas pela Igreja Católica.
Acontece que alguns sacerdotes vi-
vem da esmola e do dinheiro reco-
lhidos na Igreja, enquanto outros

O 20? Congresso Internacional
de Apicultura será realizado entre
13 e 20 de outubro de 1977, em Ade-
laide, Austrália. Sendo de nivel ci-
entifica,.o Brasil não deve se omi-
tir, repetindo a lamentável ausên-
cia nos simpósios internacionais
realizados em setembro de 1976, em
Moscou, Budapeste e Bucareste.
(...) Infelizmente, o Ministro Reis
Velloso ainda não atendeu ao pe-
dido feito por intermédio do Sena-
dor Otair Becker, de uma pequena
verba (talvez uns Cr$ 200 mil), pa-
ra custear a ida de três ou quatro
técnicos àquele conclave. Eles não
dispõem de recursos próprios, tal
como a Confederação Brasileira de
Apicultura, entidade apenas nomi-
nativa, reflexo da incipiência bra-
sileira neste setor, embora seja a
apicultura racional de suma lm-
portancia. (...) João Cândido No-
gueira de Sá — Rio de Janeiro.

SPC e mercado
imobiliário

Não conheço ainda na íntegra
o projeto de lei do Exmo Sr Depu-
tado Alexandre Machado (...). Mes-
mo sem esse esclarecimento cabe
fazer algumas considerações. 1) O
Clube dos Diretores Lojistas, pelo
Serviço de Proteção ao Crédito,
presta informações, quando solici-

S. A. JORNAL DO BRASIL, Av. Brasil, 500

(ZC 08). Tel. Rede Interna: 264-4422 - End.
Telegráfico: JORBRASIL. Telex números
21 23690 e 21 23262.

Assinaturas: Tel.: 264-6807.

SUCURSAIS

São Paulo — Av. Sao Luís, 170, loja 7. Tel.:
257-0811.
Brasília — Setor Comercial Sul — S.C.S. —

Quadra 1, Bloco K, Edifício Denasa, 2? and.
Tel.: 225-0150.
Belo Horizonte — Av. Afonso Pena, 1 500,
7? and. Tel. 222-3955.

Niterói — Av. Amaral Peixoto, 116, salas
703/704 — Ed. Ribeiro Junqueira — Tel.:

722-1730. Administração: Tel.: 722-2510.

Curitiba — Rua Presidente Faria, 51 — Conj.
1 103 05 - Ed. Surugi. Tel.: 24-8783.

Porto Alegre — Av. Borges de Medeiros,
915, 49 andar. Tel.: Redação: 21-8714. Setor
Comercial: 21-354".

Salvador - Rua Chile, 22, s/ 1 602. Tel.:
3-3161.

Recife — Rua Sete de Setembro, 42, 8? an-
' da. Telefone: 22-5793.

tadas, ao comércio em geral, ban-
cos. Caixa Econômica, várias Ins-
tituições particulares, etc, não sa-
bendo nunca a que fim se destina
a informação desejada; 2) é praxe
comercial, com a qiiàl, acredito, to-
dos estejam de acordo, conhecer a
idoneidade e referências da pessoa
física ou jurídica com quem se pre-
tende transacionar' 3(?) não sei se
o ilustre Deputado, autor do pro-
Jeto, é proprietário de imóvel.
Acredito, porém, que o seja, per-
gunto: S Exa aluga o seu imóvel a
um candidato sem antes procurar
informações para saber se o mes-
mo e o seu eventual fiador são idô-
neos e honram seus compromissos?
(..); 4) no caso de ser proprietário
de Imóvel e vendê-lo, S Exa não
procura informações sobre o pre-
tendente comprador, se a transa-
ção tiver, entre as suas condições
de venda, parte do pagamento à
vista e parte a prazo? (...). Enga-
na-se o Exmo Sr Deputado quando
afirma, nas suas declarações à im-
prensa, que está havendo intromis-
são indevida no fornecimento de
informações pelo CDL, através do
SPC, pois não há nenhum disposl-
tivo legal que proíba uma pessoa de
solicitar informações, e que qual-
quer entidade que as possua de
fornecê-las. (...) Desejo frisar que"quem não deve não teme". Por-
tanto, quem vai transacionar com
outrem e sabe que tem sua vida
sem qualquer mácula não receia
fornecer fontes para referência e
nem que seja feito levantamento
sobre seus antecedentes. Sylvio de
Siqueira Cunha — (presidente do
CDL) — Rio de Janeiro.

Proteção indevida

É de estarrecer que o projeto
do Deputado Alexandre Machado
contra o Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC) tenha sido aprovado
pela Comissão de Economia da Ca-
mara. A idéia de uma lei para pro-
teger os caloteiros contra o SPC só
pode esconder propósitos inconfesr
sáveis de seu autor, no minimo,
uma desforra por algum crédito
negado. Os votos dos maus pagado-
res dariam para eleger muitos ale-
xandres. Temos agora, na Câmara
dos Deputados, um líder dos calo-
teiros. E aqui vai uma modesta su-
gestão ao nobre Deputado Alexan-
dre Machado*, apresentar também
com urgência um projeto anistian-
do todos os devedores à praça e cas-
sando sumariamente bodos os di-
reitos de quem, doravante, se atre-
ver a não mais confiar no próximo.
Leônidas Klein — Rio de Janeiro.

Impulsos ineontroláveis

Cansado de pagar por um nú-
mero exagerado de impulsos exce-
dentes em relação a um de meus
dois telefones, resolvi realizar, por
conta própria, uma rigida íiscali-
zação. Tranquei-o com cadeado, im-
possibilitando ligações desde a se-
gur.da quinzena de julho. A conta
relativa ao mês de agosto chegou,
com 121 impulsos excedentes
computados. Prontamente, liguei
para 226-2024, reclamando o fato á

. Telerj, que, para meu espanto, dis-* se ser incapaz de corrigir tal defel-
to ou averiguar qual linha cruzada
estaria acumulando com a minha,
já que os impulsos haviam sido re-
gistrados pelo computador. Diante
de tal incompetência e incontrolá-
vel abuso por parte de uma empre-
sa supostamente de serviço públi-
co, não vejo outra alternativa •
não ser colocar meu telefone à ven-
da. Sylvio P. Machado — Rio de
Janeiro.

As cartas dos leitoras serão publicadas
só quando tiverem assinatura, nome comple-
Io e legível e endereço. Todos estes dados
serão devidamente verificados.

CORRESPONDENTES

Macapá, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco,
Manaus, Bolem, São Luís, Teresina, Fortalexa,
Natal, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Cuiabá,
Campo Grande, Vitória, Florianópolis, Goia*
nia, Washington, Nova Iorque, Paris, Lon*
dres, Roma, Moscou e Los Angeles.

SERVIÇOS TEIEGRÁFICOS

UPI, AP, AFP, ANSA, DPA, Reuters e EFE.

SERVIÇOS ESPECIAIS

The New York Times, The Economist, L'Ex-

press a The Times.
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Hipoteca autoritária
e esperança juvenil

Mauro Guimarães

O 

debate político que tenta decifrar a crise
brasileira talvez possa ser entendido a
partir da verificação da distancia seman-

tica entre o verbo "revelar" e o seu particípio,"revelado". De acordo com preciosos dicionaris-
tas temos, de um lado, a descoberta literalmente
científica. De outro, a revelação mágica e im-
posta.

Assim teremos sempre o verbo revelar como
expressão de descoberta científica contrapondo-
se à expressão "verdade revelada".

O professor Michel Debrun, na sua recente
entrevista à revista Isto É estende-se em concei-
tos que já publicara no JORNAL DO BRASIL,
explicando a crise brasileira através da sua idéia
que chamaremos, sintética e livremente, com li-
cença dele, de "teoria da conciliação". O profes-sor Debrun, que é reconhecidamente um dos
mais autorizados cientistas políticos do nosso
tempo, identifica os processos de mobilização da
sociedade civil brasileira realizando-se liierar-
quicamente, ou seja, de cima para baixo. E ape-
sar disso, ou por isso mesmo, esses processossempre foram regulados e contidos pelo "auto-
ritarismo desmobilizador".

Em outras palavras, o cientista, ao recen-
sear fatos da História do Brasil desde os princi-
pios da Independência, chegou à conclusão se-
gundo a qual sempre que houve tentativa de es-
truturação da sociedade brasileira de cima parabaixo, ela foi brecada pelo autoritarismo estatal.

Mais particularmente, mas sustentado
sempre pelo rigor da investigação científica, o
professor Debrun, projetando as conseqüências
prováveis do debate e das discussões do atual
momento político brasileiro, adverte aos otimis-
tas: "... Presume-se também, nessa perspectiva,
que os próprios outorgantes da democracia, ain-
da balbuciantes, serão levados de roldão poruma democracia que irá surgir. Entretanto, pa-ra mim não é evidente que a filosofia da bola de
neve democrática seja verdadeira. Eu acho queum novo pacto de poder pode simplesmente re-
compor entre si os principais atores de 1964;
redefinindo lugares, isto é, aumentando a partede um ato e diminuindo a de outro. Mas, a grossomodo, assegurando a manutenção do mesmo
pacto de poder, através de patamares hierarqui-
zados de controle social e político, que eu cha-
maria conciliação em vários níveis. Eu vejo nes-
se caso uma democracia paternalista ou um pa-ternalismo democrático. E não vejo como sair
disso por meio de uma dialética interna".

E aqui, de novo voltamos ao problema se-
mantico. Não há como arregimentar argumen-
tos sérios à conclusão de Debrun, fruto da sua"descoberta científica". A não ser trapaceando
com nossa própria inteligência, por gosto ou de-
sejo pessoal, e aceitando como verdadeiras revê-
lações mágicas ou impostas que insistem na
crença frágil da iminência luminosa de uma de-
mocracia plena no Brasil.

Não que a descoberta de Debrun seja der-
rotista. Se aceitarmos a definição de descober-
ta como a ação de descobrir, de encontrar, de
fazer conhecer o que não era conhecido, a con-
clusão do cientista da Unicamp apenas desmis-
tifica o atual debate político brasileiro, enredado
pelos que, de um lado, por malícia ou despre-
paro, nos vêem como em passe de mágica numa"situação portuguesa" e, de outro, pelos que, pormalícia ou conveniência, aceitam incondicional-
mente e de muito bom grado a imposição da"democracia relativa".

Assim, por motivos diferentes e até anta-
gônicos, dos dois lados manipulava-se com o dis-
simulado na esperança de que ele se transfor-
me no verdadeiro. E temos, então, repetido o
sintoma quase patológico da política brasileira
de todos os tempos: política, doença do homem,
doença de si mesma, que pode mais uma vez per-der a oportunidade de encontrar o bom porqueinsiste, alienadamente, na busca do ótimo.

De fato, fazemos e pensamos política no
Brasil não para satisfazer um desejo de com-
preender e resolver mas, parece, apenas para sa-
tisfazer um desejo de acreditar.

Essa irresponsável esperança juvenil não
nos leva à solução definitiva dos impasses. Ao
contrário, insiste nas receitas fáceis e tão habi-
lidosas quanto deterioráveis.

Não conseguimos até hoje instituir o voto
distrital. Mas discutimos interminavelmente so-
bre o voto distrital misto, uma entidade que deu
certo na Alemanha. Não permitimos o voto do
analfabeto, mas consentimos que muitos anal-
fabetos legislem e administrem em nosso nome.
Não chegamos nunca a estruturar um sólido
sistema político-partidário real e eficazmente re-
presentativo. Ao contrário, entre uma filosofan-
ça e outra, tão viscosas quanto irritantes, o es-
pirito de imitação nos leva ao pasmo idolatra
dos simplórios. Por ignorância ou por uma espé-
cie de sugestionabilidade quase hipnótica, va-
mos nos sujeitando aos sistemas de doutrinação.
Como tantos professores de Sociologia e a mui-
tidão dos campos universitários, vamos-nos ato-
lando na angústia dos novos tempos: a escolha
entre a direita ou a esquerda.

Narcotizados e submetidos aos estereótipos,
a essas pragas ideológicas que entre nós uma
pobre adjetivação subdivide esquerda e direita
em moderados e autênticos, renovadores e con-
servadores, protelamos o necessário levanta-
mento da nossa hipoteca autoritária.

Sem desenvolver a capacidade de Investi-
gar e de pesquisar nosso próprio passado, com
suas mazelas e suas virtudes, imaginamos poder
criar o nosso futuro,

Céticos em relação à ética do conhecimento
e do trabalho, os dois pilares do método expe-
rimental, essa extraordinária invenção do Oci-
dente, nosso projeto político permanece, por is-
so, incapaz de resgatar para o homem brasileiro'
sua oportunidade de responder ao mais antigo
chamado da natureza: o da liberdade.

Mauro Gulmarãn • chef» da Sucuri.! do JORNAl DO BRASIL om São

Piulo.

Computador
e correição judicial

Curiós A. Dtttisliua dc Ãbranclies

A

OS 

serviços judiciários e aqueles que
têm a responsabilidade de sua
prestação, como qualquer outro

serviço público em um regime democra-
tico, devem estar sujeitos a um sistema
de controle c disciplina.

Por mais dignos e dedicados que pos-
sam ser os servidores da Justiça - des-
dc os membros das altas cortes aos escre-
ventes do cargo inicial da carreira — é
indispensável a existência de um méca-
nismo controlador e disciplinar que atue
de maneira discreta, mas eficaz, para
apurar e corrigir a eventualidade de des-
vios e ineficácia, que sáo inseparáveis da
natureza humana.

Essa verdade já era reconhecida pr-
Ia organização judiciária que o Brasil co-
lonial recebeu da metrópole e subsistiu
até nossos dias, através de uma prática
forense chamada correição, realizada pe-
riodicamente em juízos e cartórios e de-
pois completada pela criação do cargo
de corregedor.

A correição, realizada em regra por
uma comissão integrada por um juiz, um
promotor e um advogado, visita varas,
cartórios e outras repartições judiciárias
inspecionando processos, livros e arqui-
vos, de maneira superficial e rotineira, e
conclui por um relatório, que raramente
reflete a situação real do serviço judicia-
rio, limitando-se, na generalidade dos
casos, a apontar pequenas falhas car-
torárias.

Por uma defeituosa compreensão áo
que seja a função correicional, os mem-
bros dessas comissões de correição, cha-
mados a integrá-las, sem prejuizo de
seus encargos diários, ocupam-se apenas
de verificar os itens de uma lista de de-
veres burocráticos dos serventuários Ins-
pecionados, com o menor gasto de tempo
possivel. Não é raro que os questionários
da correição sejam prenchidos por fun-
cionários da própria repartição inspo-
cionada e os seus dados depois incorpo-
rados ao relatório de rotina.

Do substancial para o serviço judi-
ciário — a sua eficiência — não tratam
as comissões de correição, nem era ma-
terialmente possivel fazê-lo no exíguo
período desta e com os meios rudimenta-
res de trabalho de que dispõem elas.

Os códigos de processo sempre fixa-
ram prazos para os juizes proferirem os
despachos interlocutórios e as sentenças,
bem como para os serventuários cumpri-
rem as determinações do juizo e os atos
prescritos na lei. Por sua vez, todas as
leis de organização judiciária prescrevem
normas sobre o horário dos serviços fo-
renses, tanto para funcionários como pa-
ra magistrados, em todas as instâncias.

Todavia, a verificação da obediência
desses prazos t normas, que é fundam, n-
tal para a eficácia da Justiça, sempre
escapou às comissões de correição. Alem
das dificuldades práticas, os encarrega-
dos da correição, na sua grande maio-
ria, evitam incompatibllizar-sc com o
juiz e os serventuários Inspecionados. O
juiz, por errônea concepção de solldari.-
dade de classe e porque no futuro poderá
ser inspecionado pelo colega que inspe-
clonou. O advogado e o promotor porque,
sendo profissionais militantes, evitam ar-
rostar a má vontade dos inspecionados
nas causas que patrocinam.

E' certo que a função correicional
não se esgota com a atividade das co-
missões de correição. Ela compete tam-
bém ao juiz, em relação aos serventuários
sob sua jurisdição, aos tribunais ds se-
gunda instância, em relação aos juizes
de primeira instância e aos tribunais su-
psriores, nos processos que lhes chegam
de todas as partes do território nacional.

Em artigos anteriores já mostramos
por que os magistrados não atuam com a
presteza e o rigor necessários, em rela-
ção à missão disciplinar que a lei lhes
atribui sobre seus pares e subordinado.s.

Tanto os tribunais superiores como
os de recurso, no âmbito de cada Estado,
recebem diariamente das Instâncias in-
feriores inúmeros processos, cuja trami-
tação demorou, injustificadamente, anos.
Cada processo é examinado por 3 ma-
gistrados experientes e o mérito do re-
curso é julgado com atenção e critério,
mas o fato gritante da demora, os exces-
sos de prazos de juizes e serventuários,
às vezes casos de desidia e até evidentes
desvios funcionais, passam despercebi-
dos do tribunal. A função correicional,
via de regra, é 'esquecida, talvez porque
não são raros os magistrados de segunda
ou última instâncias que incidem nos
mesmos pecados. Os prazos e outros de-
veres só se aplicam em relação às par-
tes e seus advogados.

É conhecida a dificuldade que os tri-
burials de Justiça encontram para pre-
encher o cargo de corregedor, devido
aos conflitos que este enfrenta, não só
na instância Inferior, como entre os seus
pares, onde não falta uma minoria mo-
rosa e menos eficiente.

Felizmente, os corregedores têm
procurado cumprir com zelo e indepen-
dência suas espinhosas atribuições e a
eles se deve que a ineficiência do apare-
Iho judiciário não seja maior do que e.
Todavia, não só pela deficiência dos
processos de correição em uso, como por-
que seus atos estão sujeitos à revisão do

próprio Tribunal, a ação do corregedor
e limitada. Raramente ela vem a públi-
co, como foi o caso do desembargador
carioca que. em certa época, fez publicar
a relação dos processos pendentes de es-
tudo com outros desembargadores, há
vários anos.

Uma das explicações desse fenóme-
no foi o crescimento sistemático do vo-
lume do serviço judiciário, não acompa-
nhado pelo aumento Indispensável dos
quadros de pessoal, tanto na mágistrà-
tura, como dos serventuários. Da mesma
forma, as instalações materiais e os
meios clc trabalho, postos ao alcance da.s
repartições forenses, não correspondam
às necessidades do serviço.

Essa situação justifica, apena., em
parte, a demora e as deficiências. Ape-
sar de sujeitos à mesma carga excessiva
de trabalho, ganhos insuficientes e meios
deficientes de ação, muitos magistrados
seja na primeira, como nas instâncias
superiores, conseguem manter seu servi-
có razoavelmente atualizado, mediante
esforço e até sacrifício.

Esse quadro, conhecido de todos que
lidam com a Justiça, foi várias vezes áná-
Usado nestas colunas. Constituiu uma das
mais fortes razões que justificaram a ne-
cessidade de uma Lei Orgânica da Magi.s-
tratura Brasileira, bem como a criação de
novos' órgãos disciplinares cm cada tri-
bunal, não integrados apenas pelos seus
membros c com encargo do superyisio-
nar seus pares e os órgãos similares in-
feriores.

Felizmente, a Reforma Judiciária
em curso acolheu a primeira dessas pro-
posições e o projeto da referida Lei Or-
ganlca está cm fase final de elaboração.
Não obstante, por maior que seja a ex-
periêncla dos autores do projeto e o es-
pirito público que o Congresso Nacional
dedique ao estudo e deliberação dessa
matéria, a futura Lei Orgânica não ai-
cançará o objetivo dc dotar o país de
uma justiça rápida e eficiente, se não
regular o emprego dos sistemas de
computação que estão em uso na admi-
nistração da Justiça de vários países, tia
mes m a maneira que em outras áreas
do serviço público.

A Itália, a Bélgica, a França e a Ale-
manha Federal são exemplos conhecidos
mas é nos'Estados Unidos que estão em
funcionamento os sistemas mais avan-
çados de aplicação de computadores para
acompanhar permanentemente a forma
pela qual se processam os serviços judi-
ciários em vários Estados, de modo a per-
mitir um controle diário e fácil da si-
tuação de cada caso, em qualquer juízo
ou tribunal.

A nossa qualidade dc vlce-presldén-
te da Comissão de Direito c Tecnologia
do Computador iLaw and Computer
Technology), do World Pcace Through
Law Center, com sede cm Washington,
tem-nos permitido visitar e avaliar os
vários sistemas de computação da área
Jurídica, na Europa e nos Estados Uni-
dos. Nenhum, porém, nos impressionou
mais pela sua potencialidade e aplica-
bilidade ao Brasil, que o visto em ação,
há três semanas, no Condado dc Los An-
geles, graças aos préstimos do Procura-
dor-Geral Van de Kamp (District Attor-
ney) e seus colaboradores.

O projeto se intitula PROMIS e se
limita, no momento, à administração da
Justiça Criminal, -.nas pode servir, por
sua relativa simplicidade o economia,
como ponto dc partida para a elabora-
ção de um sistema que cubra Inicialmen-
te o serviço Judiciário de Estados como
Rio de JaneTo e São Paulo. Progressi-
vãmente, deveria ser ampliado a outros
Estados, em conexão com um sistema
paralelo, centralizado em Brasilia,
abrangente de toda a Justiça Federal.

O projeto foi estruturado de modo
a centralizar em um computador as ln-
formações mai.s relevantes sobre o an-
damento de cada caso, em todas a.s cor-
tes do Condado de Los Angeles. Em cada
local apropriado é instalado um termi-
nal do computador, através do qual são
enviadas as informações atualizadas no
período desejado e que permite obter
um relatório diário ou mensal de todas
as alterações havidas ou da situação de
cada caso ou do conjunto, cm uma data
determinada.

Esses relatórios são distribuídos às
pessoas qualificadas para esse fim e
permite uma avaliação rápida, não só
da situação presente, como das medidas
a tomar para acelerar ou corrigir o fun-
cionamento dos serviços.

Além de assegurar a confidencial!-
dade do que seja necessário, o sistema
permite corrigir possíveis erros e pres-
tar inúmeros outros serviços, cuja dos-
crição não cabe nos limites deste artigo.

Com um sistema desse tipo e termi-
nais instalados em cada Vara ou grupo
de Varas conveniente, bem como em
outras repartições, como a secretaria do
Tribunal e respectivas Câmaras ou Gru-
pos, o presidente, o corregedor ou cada
juiz poderiam saber facilmente a situa-
ção do conjunto do serviço judiciário, ou
de cada uma de suas dependências.

Em suma, haveria uma correição
permanente, capaz de apontar os defei-
tos de funcionamento e as medidas ne-
cessárias para corrigi-los.

mgm :

I @ flor», dá frutos, dá sombra.
Se existe um dia que vale a pena viver,

é o dia de hoje.
Os adultos falam da falta de árvores,

os anunciantes anunciam o que resta das árvores,
as crianças plantam árvores. Parece que todo mundo

põe para fora seus melhores sentimentos.
Na verdade, não se trata só de gritar um basta

em nome das árvores que são destruídas sem razão.
Num mundo onde tudo já é escasso, não há

razão para jogar nada fora..
O Dia da Árvore é/portanto, o dia de todos os

seres injustiçados. Estes que nascem e morrem sem

provocar paixão, sequer compaixão.

É o dia dos seres que apenas completam
a paisagem, mas que não chegam a se completar,
a dar tudo de si.

Às plantas, como as pessoas, para desabrochar

precisam de proteção, de segurança. Da esperança
de que um machado não vá pegá-las à traição.

As Companhias de Seguros fazem uma parte
deste trabalho, defendendo o que é vivo, o que está
em andamento, o que faria falta se um dia faltasse.

Mas isso não é tudo.
Se, além de plantar uma árvore, você redescobrir

a vida que existe em tudo que o cerca, hoje não vai
ser um dia igual aos outros. E não vai ser um dia triste.

Afenaseg
a Federação das Companhias de Seguros
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PC francês reduz programa
de estatização para evitar
fim da aliança de esquerda

Paris —- A fim de evitar o rompimento do açor-
do com socialistas e radicais clc esquerda, o Partido
Comunista francês anunciou ontem que depois de
um "cuidadoso estudo" decidiu reduzir pela metade
o número de empresas que serão estatlzadas se a
coalizão vencer as próximas eleições. A proposta se-
rá apresentada hoje.^Como todos podem ver, nossas propostas re-
presentam um esforço importante de conciliação
para chegar ao acordo positivo que desejamos. Ofe-
recemos. a maior prova de boa vontade e cabe agora
a nossos colegas decidir se verdadeiramente dese-
iam o necessário acordo", declarou à AP o secreta-
rio no Comitê Central do Partido, Charles Fiterman.
ESPÍRITO POSITIVO

As divergências começa-
ram na semana passada
quando o dirigente dos ra-
dicals de esquerda, Robert
Fabre, abandonou uma reu-
anião com comunistas e so-
ciallstas, na qual preten-
dla-se reduzir os projetos de
estatização considerados ex-
icessivos.

Os acordos prévios da es-
querda estabeleciam a esta-
tização de cerca de 1 mil
400 empresas, mas agora, os
comunistas aceitaram redu-
zlr para 729 empresas, mais
a indústria siderúrgica.

Numa pesquisa publicada
no fim de semana, 38% dos
entrevistados opinaram que
as possibilidades da esquer-
da de ganhar as eleições de
março de 1978 diminuíram
com a discussão dos aliados.

Além da redução das es-
tatizações, o s comunistas
disseram que "estão dispôs-
tos a examinar com espírito
positivo as propostas de so-
ciallstas e redlcals de modi-
f 1 cara proposição de que
os operários tenham direito
a pedir que sua empresa
passe para o Estado".

Agora, as fissuras
__. »

no bloco da Maioria
Arlclle Chubrol

Correspondente

Paris — A Franca de hoje parece destinada às
vertigens de um Interminável sob e desce da gan-
gorra política. Nos últimos meses, quando a direi-
ta se reconcilia, é na esquerda que surgem as dispu-
tas. E quando esta tenta reforçar sua ur.iao, ma-
nifestam-se novamente fissuras na direita.

Agora mesmo temos mais uma ilustração per-
feita do fenômeno. Enquanto os três Partidos sig-
natários do Programa Comum da esquerda não
medem esforços para se verem novamente unidos,
profundas divergências vão surgindo mais uma
vez na maioria presidencial.

E no entanto, na semana passada, no mesmo
dia do rompimento na cúpula da esquerda, os li-
deres dos cinco Partidos que apoiam o Presidente
da República posavam para a posteridade, canetas
nas mãos. assinando uma espécie de manifesto
comum da maioria. A união parecia ratificada, se
excetuarmos a voz discordante de Jean-Jacques
Servan-Schreiber, presidente do Partido Radical So-
clalista, que falava de "encenação" e recusava-se a
participar.

De domingo para segunda-feira, no entanto,
tudo parecia novamente em perigo. Jean-Pierre
Soisson, secretário-geral do Partido Republicano
(giscardiano), evocava pelo rádio um futuro pro-
grama de Governo: este deverá ser fixado pelo
atual Primeiro-Ministro, Raymond Barre, e portan-
to — explicava — os Partidos que o endossarem re-
ceberão o apoio governamental nas eleições legis-
latlvas de março próximo. Os outros, não.

Esta afirmação parecia dar razão a J.-J. Servan-
Schreiber, que declarou com estardalhaço, no dia
8 passado, que uma "frente da reforma" estava
sendo constituída, o que aconteceria, senão contra,
pelo menos à margem do RPR (de Jacques Chirac).
Em conseqüência, o jornal gaullista La Lettre de
Ia Nation pedia segunda-feira, em editorial, expll-
cações a Jean-Pierre Soisson. Em suma, a intriga

visivelmente dirigida contra Servan-Schreiber
ainda poderá provocar muito barulho.
O que parecia ainda mais certo algumas horas

depois, quando Servan-Schreiber, com sua habitual
diplomacia, declarou que "20 anos, já chega." Vinte
anos de gaullismo, naturalmente. E disse mais: queexistem na França dois grandes demagogos que pro-metem tudo aos franceses sabendo que não poderãocumprir suas promessas se chegarem ao Poder: Ge-
orges Marchais (PCF) e Jacques Chirac (RPR).

O que pretendem os giscardianos é prepararuma frente de candidatos comuns capazes, no pri-meiro turno das eleições legislativas, de enfrentar os
candidatos chiraquianos, vencendo e passando ao
segundo turno como representantes únicos de cen-
tristas e conservadores.

Segundo as pesquisas de opinião mais recentes,
os 19% de votos concedidos ao PR de Soisson, mais
os 5% recebidos pelo CDS de Jean Lecanuet e peloPartido Radical de Servan-Schreiber podem fazer
frente aos 23% do RPR de Chirac.

Todos estes cálculos eleitorais não traem, evi-
dentemente, uma visão politica muito elevada, mas
são realistas. O único perdedor será sem dúvida o
eleitor, que, em meio a toda esta cozinha política,não terá grande facilidade para se localizar.

Alemães mantêm terroristas
incomunicáveis e proíbem
assistência de advogados

Bonn — As autoridades da Alemanha Ociden-
tal decidiram ontem manter a incomunicabilidade
dos terroristas presos e não permitir ainda que seus
advogados os visitem, procedimento que vem sendo
adotado desde 5 de setembro passado, dia em queioi seqüestrado pela Fração do Exército Vermelho o
líder empresarial Hanns-Martin Schleyer,

A decisão foi tomada após uma reunião realiza-
da em Bonn, onde examinou-se recursos apresenta-
dos por três dos presos, que alegavam "obstrução das
tarefas da defesa pelas autoridades". Os seqüestra-
dores de Schleyer exigiram a libertação de 11 presos
políticos em troca da vida do industrial, que é pre-sidente da Confederação das Associação de Patrões
da Alemanha Ocidental.
NOVAS MENSAGENS

O bloqueio às noticias so-
bre o caso Schleyer foi man-
tido ontem, mas circulam
rumores de que novas men-
sagens entre o Governo e os
seqüestradores foram troca-
das por intermédio cio advo-
gado suíço Denys Payot, da
Liga dos Direitos Humanos.
O conselho de emergência,
aue reúne os Ministros dire-
tamente vinculados às in-
vestigações e às autorida-
des policiais, se reuniu no-
vãmente, sob a presidência

do Ministro da Justiça Wer-
ner Maihoffer, mas parece
não haver adotado nenhu-
ma decisão capaz de provo-
car uma rápida solução pa-
ra o caso.

Waltrude Schleyer, em
entrevista que a revista
Bild publica hoje, mostra
confiança em voltar a ver
seu marido com vida. Ela
expressa sua esperança de
que as negociações sejam
bem sucedidas e que o em-
presário "tenha forças para
superar a situação que está
atravessando".

Atentado
mata 2 em
Barcelona

Barcelona — Duas pes-
soas morreram ontem quan-
do uma poderosa bomba,
escondida num embrulho,
explodiu na redação da re-
vista satírica El Papus, de
Barcelona. Pouco depois,
telefonemas anônimos avi-
savam jornais e emissoras
de rádio que o atentado fo-
ra realizado pela AAA (Ali-
anca Anticomunista Após-
tólica).

As duas vitimas foram o
porteiro, que segurava o
embrulho na hora em que
a bomba explodiu e que
morreu instantaneamente,
e a telefonista da revista,
que chegou a ser transpor-
tada para um hospital. Ou-
trás 15 pessoas ficaram fe-
ridas — algumas com gra-
vidade — e a redação foi
totalmente destruída.

CRITICA POLÍTICA

Sob o lema Uma Revista
Satírica e Neurastênica, El
Papus dirige constantemen-
te seu fogo contra o fran-
quismo, ao mesmo tempo
que apoia a autonomia da
Catalunha. No passado, foi
várias vezes censurado e
apreendido por seu conteú-
do político, mascarado sob o
humor, e atualmente conti-
nuava recebendo ameaças
anônimas.

Depois do atentado, gru-
pos de esquerda de Barce-
lona manifestaram seu pro-
testo contra o que qualifi-
taram de "uma campanha
de desestabilização para
tentar mudar o resultado
das urnas".

A explosão ocorreu às
14h40m locais, pouco depois
que desconhecidos deixaram
na revista o embrulho.
Quando a bomba explodiu,
apenas as duas'vitimas es-
tavam na sala de recepção.
A telefonista foi lançada
pela janela, tal a violência
da bomba, e caiu sobre a
capota de um carro esta-
cionado em frente ao edi-
ficio, no qual El Papus
ocupa o terceiro andar.

Os feridos eram pessoas
que passavam pela rua na
hora. Duas mulheres fo-
ram operadas e estão ain-
da em estado grave. Os
bombeiros, que acorreram
imediatamente ao local, iso-
laram a área e escoraram
com estacas o prédio que
ameaça desmoronar. O se-
manário foi criado bá cin-
co anos e está em seu 175.9
número.

EXTREMA-DIREITA

A Triplice A, que adotou
o nome de sua similar de
extrema-direita argentina,
já cometeu vários atenta-
dos na Espanha contra
personalidades da esquer-
da. A organização reivindi-
cou o atentado através de
telefonemas ao jornal Mun-
do Diário, de Barcelona,
mas a policia disse que por
enquanto não encontrou
pistas que possam conduzir
aos culpados. No telefone-
ma, a pessoa que fala em
nome da organização ter-
rorista disse que a revista
"deve deixar de ser publi-
cada".

Jornal condena
ataque a Mellado
Madri — A existência de

uma campanha difamató-
ria, coordenada pelos vários
agrupamentos da extrema
direita franquista contra o
General Gutierrez Mellado,
Ministro da Defesa e Pri-
m e i r o-Vice-Presidente da
Espanha, f o i denunciada
ontem pelo jornal liberal El
Pais.

Revela o jornal que "en-
quanto personalidades afãs-
tadas do Exército" se reuni-
ram em Valência para ela-
borar um documento, mais
tarde entregue ao Rei Juan
Carlos, criticando "certos
aspectos da politica para as
Forças Armadas", o grupo
franquista Força Nova tor-
nou pública uma nota repu-
diando declarações feitas
pelo General no México.

Durante a viagem que
concluiu no útirno domin-
go, Gutierrez Mellado mani-
festou o pleno apoio do
Exercito à redemocrati-
zação da Espanha. Estas
declarações foram também
censuradas pelo jornal Al-
cazar, órgão da Confede-
ração dos Ex-Combatentes,
presidida pelo lider ultradi-
reitista José Antônio Girón.
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Europeus aprovam visitas
de inspetores dos EUA e
URSS a usinas nucleares

Bruxelas — Inspetores internacionais, que even-
lualmente poderão ser norte-americanos c soviéti-
cos, visitarão periodicamente as usinas da Alemã-
nha Ocidental e Bélgica que reprocessam resíduos
de combustível nuclear, se for aplicado na prática
um plano aprovado ontem pelos Ministros de Rela-
ções Exteriores da Comunidade Econômica Euro-
pé ia.

Estas visitas terão por objetivo certificar-se de
que nenhuma porção deste material é utilizada pa-
ra a fabricação de explosivos militares ou de qual-
quer outra natureza. Alemanha Ocidental e Bélgica
são os únicos paises da Comunidade Econômica Eu-
ropéia que possuem usinas importantes daquele tipo.

tudo, não contempla outras

Ao ser libertada, urna refém do Comandante Pinto teve uma crise

Vorster dissolve
Parlamento e
convoca • .«*eleição

Leia Editorial "Carências Éticas"

Outro detalhe assinalado
por El Pais foram os pan-
fletos depositados nas cai-
xas de correspondência de
Madri, contra o General.
Para o jornal liberal, esta
c a m p anha desencadeada
pela extrema direita '' é
uma tentativa de provocar
uma grave crise de Gover-
no, que nem mesmo o Pri-
nieiro-Ministro Adolfo Sua-
rez poderia controlar".

Pretória — O Primeiro-Ministro John Vorster,
da África do Sul, dissolveu inesperadamente o Par-
lamento e convocou eleição geral para 30 de no-
vembro próximo. Ao justificar a medida, Vorster
explicou que "alguns Governos e organizações Inter-
nacionais estão interferindo nos assuntos internos
do pais" e que, por isso, achou necessário que os
sul-afrlcanos se pronunciem nas urnas.

Com a eleição, da qual só participarão os bran-
cos, Vorster pretende obter apoio interno para seu

plano de reformar a Constituição e o sistema de
Governo. Pela atual Constituição, as eleições par-
lamentares são realizadas de cinco em cinco anos,
ou antes, se o Chefe de Estado achar necessário. E'
a terceira vez, desde 1967, quando chegou ao cargo,
que Vorster antecipa eleições.

De repente

Numa coletiva convocada às pressas, Vorster
deu três motivos para a antecipação: a) E' indis-
pensável consultar os eleitores (brancos) para poder
responder às pressões internacionais no sentido de
instaurar o sufrágio universal na África do Sul;
b) O Governo tem que submeter ao eleitorado novas
propostas, anunciadas recentemente, sobre as
emendas que poderão ser feitas na Constituição
para a criação de três Parlamentos distintos: bran-
co, afro-europeu e Indiano; c) A eleição se tornou
necessária depois da fundação de novos Partidos
oposicionistas (brancos).

Vorster ressalvou que não haverá eleição na Na-
mibia (sob controle sul-africano, apesar de reitera-
das condenações das Nações Unidas). Normalmen-
te, a eleição na Namíbia se realiza ao mesmo tem-
po que no resto do pais. O atual Parlamento, que
representa apenas a população branca, tem 171 ca-
deiras. Na eleição de maio de 1974, o Partido Na-
cional, de Vorster, ganhou 120, o Partido Unido 44
eo Partido Progressista sete cadeiras. No ano pas-
sado, em conseqüência de crise Interna, o Partido
Unido dividiu-se. Alguns passaram para o Partido
Progressista e outros formaram os Partidos Repú-
blica e Sul-Africano.

A União Soviética, através da agência Tass, já
condenou a medida. Disse que Vorster, "como o di-
rigente racista lan Smith", na realidade pretende
receber novo mandato "para prosseguir sua politica
que só visa a beneficiar e garantir os privilégios dos
brancos. ,

MCE impõe código de
conduta a suas filiais

Bruxelas — Os Chanceleres dos paises do Mer-
cado Comum Europeu aprovaram ontem em Bru-
xelas código de conduta que será usado na África
do Sul pelas filiais das multinacionais européias.
O código, entre sete itens, prevê igualdade de sa-
lários para brancos e negros, liberdade sindical,
Igualdade de condições de trabalho e, no plano
social, ajuda suplementar aos negros.

O Ministro das Relações Exteriores da Bélgi-
ca, Henri Simonet, apresentará o código, em nome
do MCE, na próxima Assembléia-Geral das Nações
Unidas. Fontes de Bruxelas indicaram que, legal-
mente, é impossível pôr a medida em prática, mas
os Ministros esperam, "através da persuasão mo-
ral", que a maioria das companhias européias a
adotem, mesmo contrariando as leis sul-afrlcanos
de apartheid.

Alavanca

Outra fonte, ouvida por Barry James, da UPI,
assinalou: "O código será uma alavanca para que
O MCE possa exercer firme e constante pressão
moral e politica sobre a Abrica do Sul, obrigando-a
a modificar suas leis". Os Chanceles, no entanto,
não descartaram a possibilidade de que Pretória
adote represálias.

O Ministro alemão, Hans-Dietrich Genscher,
declarou que, no caso, as empresas alemãs conta-
rão com a proteção de Bonn. Apesar de pressões
britânicas, holandesas e belgas, os Ministros de-
cidiram não punir, com sanções econômicas, o re-
gime de Pretória por causa do apartheid.

As diretrizes mais importantes do código são
salário igual para brancos e negros, direito de for-
mar sindicatos, eleição livre de representantes sin-
dicals, alta de salários de pelo menos 50%, chan-
ces iguais de promoção e abolição completa da se-
paração racial em cantinas, esportes e locais de
trabalho. As companhias terão, também, de publi-
car relatórios anuais mostrando tudo-o que estão
fazendo para acabar com a discriminação. O MCE
pedirá à Organização de Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) que aprove código se-
me man te.

Motim em
Portugal
termina

Porto — Ao fim de 26 ho-
ras de tensão, os 12 presos
que comandaram o motim
na Penitenciária de Cus-
t ó i a s entregaram-se ao
meio-dia de ontem a agen-
tes da Polícia Judiciária.
Em nenhum momento o
Governo socialista de Mário
Soares manifestou intenção
de negociar com o grupo, 11-
derado por um militante da
extrema direita, José Pinto."Um 

detento morreu e cin-
co reféns ficaram feridos
durante a rebelião, iniciada
às 10 horas de segunda-fei-
ra, quando os amotinados
ocuparam um pavilhão da
cadeia, que é considerada a
mais segura de Portugal.
Diante dos repetidos anun-
cios do Ministério da Justi-
ça, segundo os quais o Go-
verno "não cederia a chan-
tagistas", os presos preferi-
ram render-se

PRETENSÕES

Chefiados pelo Coman-
dante Pinto, como é conhe-
cido nos meios da extrema
direita portuguesa, e por
dois outros ex-integrantes
da Frente Nacional de Li-
bertação de Angola
(FNLA), Favas e Jardim, os
rebelados exigiam em tro-
ca da vida de 25 reféns um
avião para saírem do pais
e a "dissolução do Governo
socialista e sua substituição
por um Gabinete de centro
democrático".

Num telefonema a jor-
nais do Porto, Pinto afir-
mou que o motim era uma
questão de "vida ou morte",
assinalando que "queriam
ser tratados como presos
políticos". Em nome de seus
colegas de motim — contra-
bandistas de entorpecentes,
assaltantes a mão armada
e ladrões de automóveis —
o lider da rebelião declarou
que Mário Soares deveria
renunciar ao posto, "porque
não sabe governar e está li-
gado aos comunistas".

Assustados, alguns reféns
do bando disseram ter sido
"bem tratados" no cativei-
ro, «ma sala que serve de
escritório de contabilidade
da prisão. O diretor do pre-
sidio, João Torres, encon-
tra-se em estado grave, pois
recebeu um tiro no peito.
O chefe da guarda, Aníbal
Carvalho, também foi hos-
pitalizado.

Uganda
expulsa
religiosos

Nairóbi — Por não contri-
buirem "para a segurança
de Uganda", o Governo de
Kampala decidiu ontem
proibir as atividades no
pais de 27 grupos religiosos,
inclusive dos Batistas, dos
Adventlstas do Sétimo Dia
e do Exército da Salvação.
Só terão liberdade de culto
as Igrejas Islâmica, Angh-
cana, Católica e Ortodoxa.

Acredita-se que 90% dos
11 milhões de ugandenses
são cristãos e, destes, a
grande maioria pertence às
religiões anglicana e católi-
ca. Os muçulmanos repre-
sentam 10% e, no momento,
o Presidente Idi Amin reali-
za campanha d e islami-
zação do pais, obrigando os
chefes militares e princi-
pais dirigentes civis a se
converterem;

Stella Bywaters, auscra-
liana que se juntou ao
Exército ida Salvação ugan-
dense em 1972, disse que o
trabalho do grupo restrin-
gia-se a atividades sociais
e religiosas. "Acho que náo
iizemos nada contra a segu-
rança de Uganda", ressal-
tou. O Exército da Salvação
tem no país 17 igrejas, uma
creche e um abrigo para
crianças abandonadas e ve-
lhos.

EQUIPES MISTAS

O plano aprovado pelos
ministros do Exterior dc-
termina que as fábricas
poderão ser visitadas uma
vez por ano por equipes
mistas de inspeção de que
participarão a Euratom e a
Agência Internacional de
Energia Atômica, que inclui
entre seus membros os Es-
tados Unidos e a União So-
viética.

Os resíduos de combusti-
vel utilizado pelos reatores
de energia nuclear contêm
plutônio, substancia de ai-
to poder explosivo, cuja uti-
lização o Presidente Jimmy
Carter deseja limitar.

O plano de inspeção será
submetido, no próximo sá-
bado, à Junta de Governa-
dores da Agência Interna-
cional de Energia Atômica,
cuja aprovação é necessá-
Tia para sua aplicação na
prática. A iniciativa, con-

sensíveis instalações da Eu-
ropa Ocidental, tais como
aquelas nas quais pode ser
enriquecido o urânio até
um ponto que possibilite
sua utilização para a fabri-
cação de armas, e as que
convertem urânio menos
enriquecido em elementos
de combustível empregados
pelas usinas nucleares.

Em Londres, estão reuni-
dos, a partir de ontem, re-
presentantes de 15 paises
do Leste e do Ocidente, de-
tentores de tecnologia nu-
clear, para discutir os sis-
temas atômicos e sua pe-
riculosidade. O encontro,
que se estenderá até depois
de amanhã, tem por obje-
tivo principal estabelecer
diretrizes para regulamen-
tar o fornecimento de tec-
nologia para instalações
nucleares, equipamentos e
combustíveis radio ativos
considerados perigosos.

Owen inicia caminho para a
Chefia do Governo lutando
pela liderança trabalhista

Londres — O Ministro das Relações Exteriores
da Grã-Bretanha, David Owen, de 39 anos, está-se
preparando para suceder o Premier James Calla-
ghan na liderança do Partido Trabalhista. Sua pri-
meira iniciativa para se lançar na disputa pela che-
fia do Labour ocorrerá no próximo mês, em Brigh-
ton, durante reunião partidária, quando Owen con-
correrá à eleição para a influente Executiva Nacio-
nal do Partido.

No momento, a Executiva é dominada pela
atuante ala esquerdista, chefiada pelo Ministro de
Energia, Anthony Wedgwood-Benn. Owen não quer
ver os partidários de Tony Benn conquistarem a U-
derança do Partido e lamenta que o Governo este-
ja sendo forçado a apaziguar os esquerdistas a um
preço muito alto: a perda de apoio popular.
CARGO COBIÇADO Owen não considera uma

deslealdade a Callaghan o
"Já é hora de mudarmos fato de já estar cogitando

mos as 
' 

coisas", afirma de substituir na chefia dos
Owen, acrescentando que trabalhistas o Chefe do Go-
os que desejam superar as verno, agora com 65 anos.
divergências entre a Exe- Apesar de ter sido Calla-
cutiva Nacional e o Partido ghan quem o tenha levado
devem cemeçar a trabalhar Arquivo/juiho/77
agora.

Recorda-se que a Exe-
cutiva Nacional desafia a
politica do Governo ao su-
gerir medidas socializantes
mais rigorosas. Nas últimas
semanas, o grupo exigiu
uma maior participação es-
tatal nos setores bancários
e de seguros, cortes mais
drásticos nas despesas mili-
tares e a virtual saida da
Grã-Bretanha do Mercado
Comum Europeu.

Owen ainda não tem o
apoio necessário, embora
conte com um ponto favo-
rável: a ida de Roy Jenkins
para a administração do
Mercado Comum Europeu,
em Bruxelas, deixou a ala
moderada do Partido Tra-
balhista sem um lider na-
tural. O resultado da elei-
ção de outubro será declsl-
vo para as futuras batalhas
pela liderança do Labour. E
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David Owen

de um obscuro posto 'minis-
terial até a Pasta do Exte-
rior, Owen sabe que o Pre-
mier mais cedo ou mais
tarde terá que ser substi-
tuido e que Tony Benn
também cobiça o cargo de
líder.

Girafa faz Londres
esquecer as crises

Londres — A Inglaterra
esqueceu as reivindicações
de seus mineiros e a briga
do Primeiro-Ministro com a
inflação para concentrar-se
no drama de Victor, uma
girafa macho do Parque
Zoológico de Marwell, em
Hampshire.

Um comovido editorial do
The Guardian, a principal
manchete do noticiário ves-
pertino da BBC, e até uma
intervenção do austero Fi-
nancial Times para provar
que as girafas 7iunca dormi-
ram de pé culminaram on-
tem cinco dias de angustia-
da expectativa.

Na quinta-feira, Victor
aproximou-se de Arabesque,
uma de suas três fêmeas,
para o acasalamento, e foi
ao chão. Com as pernas
abertas, não conseguiu mais
levantar-se, e nesta cons-
trangedora posição, os olhos
esgazeados, foi vista pela
televisão por milhões de
britânicos-

Era o inicio de uma mobi-
lização nacional Milhares
de telefonemas e telégrà-
mas chegavam de todas as
partes do país ao Parque
Zoológico de Marwell. em
Hampshire, dando su-
gestões para o içamento.
Uni americano prontificou-
se a hipnotizar a jovem gi-
rafa para levantá-la; um

movimento
ofereceu-se

prega dor do
Cura pela Fé
para um passe e John Kno-
ivles, o milionário proprietá-
rio do Zôo, teve até a para-
doxal idéia de fazer desfila-
rem à sua frente a causado-
ra indireta do acidente e
suas duas companheiras.

A dolorosa provação de
Victor já parecia sem so-
lução quando veio a propôs-
ta dos trabalhadores do es-
Ia leiro de Portsmouth:
içá-lo num suporte de lona
em forma de calção, por
eles mesmos especialmente
confeccionado.

Na presença de centenas
d c ansiosos espectadores,
Ruth Giles, uma de suas
tratad oras, tranqüilizou
Victor com balas, glicose e
calmantes, antes de se ini-
ciar a operação. Pesando
uma tonelada aos 15 anos
ele foi erguido pelo guin-
daste até certa altura, pou-
sou sobre as patas, camba-
leante. mas tombou defini-
tivamente. Estava morto.

Enquanto a Srta Giles so-
luçava. o veterinário John
W úmsley explicou que há
três semanas Victor /ei;oii
um coice de um cervo que
vivia no mesmo cercado.
Debilitado, não estava pre-
parado para o acasalamen-
to e com o acidente seu co-
ração não resistiu.
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PC francês reduz programa
de estatização para evitar
fim da aliança de esquerda

Paris — A fim de evitar o rompimento do açor-
do com socialistas e radicais de esquerda, o Partido
Comunista francês anunciou ontem que depois de
um "cuidadoso estudo" decidiu reduzir pela metade
o número de empresas que serão estatizadas se a
coalizão vencer as próximas eleições, A proposta se-
rá apresentada hoje."Como todos podem ver, nossas propostas re-
presentam um esforço importante de conciliação
para chegar ao acordo positivo que desejamos. Ofe-
recemos a maior prova de boa vontade e cabe agora
a nossos colegas decidir se verdadeiramente dese-
jam o necessário acordo", declarou à AP o secreta-
rio no Comitê Central do Partido, Charles Fiterman.

Numa pesquisa publicada
no fim de semana, 38% dos
entrevistados opinaram que
as possibilidades da esquer-
da* de ganhar as eleições de
março de 1978 diminuíram
com a discussão dos aliados.

• Além da redução das es-
tatizações, o s comunistas
disseram que "estão dispôs-
tos a examinar com espirito
positivo as propostas de so-
cialistas e redicais de modi-
ficar a proposição de que
os operários tenham direito
a pedir que sua empresa
passe para o Estado".

ESPÍRITO POSITIVO
As divergências começa-

ram na semana passada
quando o dirigente dos ra-
dicals de esquerda, Robert
Fabre, abandonou uma reu-
inião com comunistas e so-
cialistas, na qual preten-
dia-se reduzir os projetos de
estatização considerados ex-
cessivos.

Os acordos prévios da es-
querda estabeleciam a esta-
tização de cerca de 1 mil
400 empresas, mas agora, os
comunistas aceitaram redu-
zir para 729 empresas, mais
a indústria siderúrgica.

Agora, as fissuras
no bloco da Maioria

Arlelle Clíabrol
Correspondente

Paris — A França de hoje parece destinada às
vertigens de um interminável sob e desce da gan-
gorra politica. Nos últimos meses, quando a direi-
ta se reconcilia, é na esquerda que surgem as dispu-
tas. E quando esta tenta reforçar sua união, ma-
nifestam-se novamente fissuras na direita.

Agora mesmo temos mais uma ilustração per-
feita do fenômeno, Enquanto os três Partidos sig-
natários do Programa Comum da esquerda não
medem esforços para se verem novamente unidos,
profundas divergências vão surgindo mais uma
vez na maioria presidencial.

E no entanto, na semana passada, no mesmo
dia do rompimento na cúpula da esquerda, os li-
deres dos cinco Partidos que apoiam o Presidente
da República posavam para a posteridade, canetas
nas mãos, assinando uma espécie de manifesto
comum da maioria. A união parecia ratificada, se
excetuarmos a voz discordante de Jean-Jacques
Servan-Schreiber, presidente do Partido Radical So-
cialista, que falava de "encenação" e recusava-se a
participar. 0

De domingo para segunda-reira, no entanto,
tudo parecia novamente em perigo. Jean-Pierre
Soissor.., secretário-geral do Partido Republicano
(giscardiano), evocava pelo rádio um futuro pro-
grama de Governo: este deverá ser fixado peloatual Primeiro-Ministro, Raymond Barre, e portan-
to — explicava — os Partidos que o endossarem re-
ceberão o apoio governamental nas eleições legis-
lativas de março próximo. Os outros, não.

Esta afirmação parecia dar razão a J.-J. Servan-
Schreiber, que declarou com estardalhaço, no dia
8 passado, que uma "frente da reforma" estava
sendo constituída, o que aconteceria, senão contra,
pelo menos à margem do RPR (de Jacques Chirac).
Em conseqüência, o jornal gaullista La Lettre deIa Nation pedia segunda-feira, em editorial, expll-
cações a Jean-Pierre Soisson. Em suma, a intrigavisivelmente dirigida contra Servan-Schreiberainda poderá provocar muito barulho.

O que parecia ainda mais certo algumas horas
depois, quando Servan-Schreiber, com sua habitual
diplomacia, declarou que "20 anos, já chega." Vinte
anos de gaulllsmo, naturalmente. E disse mais: queexistem na França dois grandes demagogos que pro-metem tudo aos franceses sabendo que não poderãocumprir suas promessas se chegarem ao Poder: Ge-
orges Marchais (PCF) e Jacques Chirac (RPR).

O que pretendem os giscardianos é prepararuma frente de candidatos comuns capazes, no pri-meiro turno das eleições legislativas, de enfrentar oscandidatos chiraquianos, vencendo e passando aose'gundo turno como representantes únicos de cen-tristas e conservadores.
Segundo as pesquisas de opinião mais recentes,os 19% de votos concedidos ao PR de Soisson, maisos 5% recebidos pelo CDS de Jean Lecanuet e peloPartido Radical de Servan-Schreiber podem fazerfrente aos 23% do RPR de Chirac.
Todos estes cálculos eleitorais náo traem, evi-dentemente, uma visão política muito elevada, massão realistas. O único perdedor será sem dúvida oeleitor, que, em meio a toda esta cozinha política,não terá grande facilidade para se localizar.

Alemães mantêm terroristas
incomunicáveis e proíbem
assistência de advogados

Bonn — As autoridades da Alemanha Ociden-tal decidiram ontem manter a incomunicabilidade
dos terroristas presos e não permitir ainda que seusadvogados os visitem, procedimento que vem sendoadotado desde 5 de setembro passado, dia em quefoi seqüestrado pela Fração do Exército Vermelho olider empresarial Hanns-Martin Schleyer.

A decisão foi tomada após uma reunião realiza-
da em Bonn, onde examinou-se recursos apresenta-
dos por três dos presos, que alegavam "obstrução das
tarefas da defesa pelas autoridades". Os seqüestra-dores de Schleyer exigiram a libertação de 11 presos
políticos em troca da vida do industrial, que é pre-sidente da Confederação das Associação de Patrões
da Alemanha Ocidental. " .
NOVAS MENSAGENS

O bloqueio às notícias so-
bre o caso Schleyer foi man-
tido ontem, mas circulam
rumores de que novas men-
sagens entre o Governo e os
seqüestradores foram troca-¦das por intermédio do advo-
gado suíço Denys Payot, da
Liga dos Direitos Humanos.
O conselho de emergência,
que reúne os Ministros dire-
tamente vinculados às in-
vestigações e às autorida-
des policiais, se reuniu no-
vãmente, sob a presidência

do Ministro da Justiça Wer-
ner Maihoffer, mas parece
não haver adotado nenhu-
ma decisão capaz de provo-
car uma rápida solução pa-
ra o caso.

Waltrude Schleyer, em
entrevista que a revista
Bild publica hoje, mostra
confiança em voltar' a ver
seu marido com vida. Ela
expressa sua esperança de
que as negociações sejam
bem sucedidas e que o em-
presário "tenha forças para
superar a situação que está
atravessando".

Leia Editorial "Carências Éticas"

Atentado
mata 2 em
Barcelona

Barcelona — Duas pes-
soas morreram ontem quan-
do uma poderosa bomba,
escondida num embrulho,
explodiu na rodai fio da re-
vista satírica El Papus, de
Barcelona. Pouco depois,
telefonemas anônimos avi-
savani jornais e emissoras
de rádio que o atentado fo-
ra realizado pela AAA (Ali-
anca Anticomunista Após-
tólica).

As duas vitimas foram o
porteiro, que segurava o
embrulho na hora em que
a bomba explodiu e que
morreu instantaneamente,
e a telefonista da revista,
que chegou a ser transpor-
tada para um hospital. Ou-
tias 15 pessoas ficaram fe-
ridas — algumas com gra-
vidade — e a redação foi
totalmente destruída.

CRÍTICA POLÍTICA

Sob o lema Uma Revista
Satírica e Neurastènica, El
Papus dirige constantemen-
te seu fogo contra o fran-
quisino, ao mesmo tempo
que apoia a autonomia da
Catalunha. No passado, foi
várias vezes censurado e
apreendido por seu conteú-
do político, mascarado sob o
humor, e atualmente conti-
nuava recebendo ameaças
anônimas.

Depois do atentado, gru-
pos de esquerda de Barce-
lona manifestaram seu pro-testo contra o que qualifi-caram de "uma campanha
de desestabilização paratentar mudar o resultado
das urnas".

A explosão ocorreu às
llli40m locais, pouco depois
que desconhecidos deixaram
na revista o embrulho.
Quando a bomba explodiu,
apenas as duas vitimas es-
tavam na sala de recepção.
A telefonista foi l*in;ada
pela janela, tal a violência
da bomba, e caiu sobre a
capota de um carro esta-
cionado em frente ao edi-
licio, no qual El Papus
ocupa o terceiro andar.

Os feridos eram pessoas
que passavam pela rua na
hora. Duas mulheres fo-
ram operadas e estão ain-
da em estado grave. Os
bombeiros, que acorreram
imediatamente ao local, iso-
laram a área e escoraram
com estacas o prédio que
ameaça desmoronar. O se-
manário foi criado há cin-
co anos e está em seu 175.?
número.

EXTREMA-DIREITA

A Tríplice A, que adotou
o nome de sua similar de
extrema-direita argentina,
já cometeu vários atenta-
dos na Espanha contra
personalidades da esquer-
da. A organização reivindi-
cou o atentado através de
telefonemas ao jornal Mun-
do Diário, de Barcelona,
mas a policia disse que por
enquanto não encontrou
pistas que possam conduzir
aos culpados. No telefone-
ma, a pessoa que fala em
nome da organização ter-
rorista disse que a revista
"deve deixar de ser publi-
cada".

Jornal condena
ataque a Mellado
Madri — A existência de

uma campanha difamató-
ria, coordenada pelos vários
agrupamentos da extrema
direita franquista contra o
General Gutierrez Mellado,
Ministro da Defesa e Pri-
m e i r o-Vice-Presidente da
Espanha, foi denunciada
ontem pelo jornal liberal El
Pais.

Revela o jornal que "en-
quanto personalidades afãs-
tadas do Exército" se reuni-
ram em Valência para ela-
borar um documento, mais
tarde entregue ao Rei Juan
Carlos, criticando "certos
aspectos da política' para as
Forças Armadas", o grupo
franquista Força Nova tor-
nou pública uma nota repu-
diando declarações feitas
pelo General no México.

Durante a viagem que
concluiu no útitno domin-
go, Gutierrez Mellado mani-
festou ,o pleno apoio do
Exército à redemocrati-
zação da Espanha. Estas
declarações foram também
censuradas pelo jornal Al-
cazar, órgão da Confede-
ração dos Ex-Combatentes,
presidida pelo lider ultradi-
reltista José Antônio Girón.

Outro detalhe assinalado
por El País foram os pan-
fletos depositados nas cai-
xas de correspondência de
Madri, contra ò General.
Para o jornal liberal, esta
c a m p anha desencadeada
pela extrema direita *' c
uma tentativa tle provocar
uma grave crise de Gover-
no, que nem mesmo o Pri-
meiro-Ministro Adolfo Sua-
rez poderia controlai-".
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Câmara derruba emenda de
Carter que visava parar
construção de um reator

Washington — A Câmara dos Deputados rc-
jeitou, ontem, por 246 votos contra 162, a emenda
apresentada pelo Executivo visando a paralizâção
das obras no reator regenerador de Clinch River, em
Oak Ridge, infligindo pesada derrota aos planos do
Presidente Jimmy Carter para uma moratória mun-
dial na produção de plutônio.

A Câmara votou a emenda no âmbito dos de-
bates sobre o projeto de lei orçamentária, que prevê
um dispêndio de 6 bilhões 700 milhões de dólares
(Cr$ 100 bilhões 500 milhões) em pesquisas energé-
ticas. O Presidente Carter queria parar as obras cio
reator de Clinch River como manifestação de boa
vontade, capaz de lhe assegurar apoio internado-
nal na luta contra as armas nucleares.

Ao ser libertada, uma refém do Comandante Pinto teve uma crise

Vorster dissolve
Parlamento e
convoca eleição

Pretória — O Primeiro-Ministro John Vorster,
da África do Sul, dissolveu inesperadamente o Par-
lamento e convocou eleição geral para 30 de no-
vembro próximo. Ao justificar a medida, Vorster
explicou que "alguns Governos e organizações inter-
nacionais estão interferindo nos assuntos internos
do pais" e que, por isso, achou necessário que os
sul-africanos se pronunciem nas urnas.

Com a eleição, da qual só participarão os bran-
cos, Vorster pretende obter apoio interno para seu
plano de reformar a Constituição e o sistema de
Governo. Pela atual Constituição, as eleições par-
lamentares são realizadas de cinco em cinco anos,
ou antes, se o Chefe de Estado achar necessário. E'
a terceira vez, desde 1967, quando chegou ao cargo,
que Vorster antecipa eleições.

De repente

Numa coletiva convocada às pressas, Vorster
deu três motivos para a antecipação: a) E' indis-
pensável consultar os eleitores (brancos) para poder
responder às pressões internacionais no sentido de
instaurar o sufrágio universal na África do Sul;
b) O Governo tem que submeter ao eleitorado novas
propostas, anunciadas recentemente, sobre as
emendas que poderão ser feitas na Constituição
para a criação de três Parlamentos distintos: bran-
co, afro-europeu e indiano; c) A eleição se tornou
necessária depois da fundação de novos Partidos
oposicionistas (brancos).

Vorster ressalvou que não haverá eleição na Na-
míbia (sob controle sul-africano, apesar de reitera-
das condenações das Nações Unidas). Normalmen-
te, a eleição na Namíbia se realiza ao mesmo tem-
po que no resto do pais. O atual Parlamento, que
representa apenas a população branca, tem 171 ca-
deiras. Na eleição de maio de 1974, o Partido Na-
cional, de Vorster, ganhou 120, o Partido Unido 44
e o Partido Progressista sete cadeiras. No ano pas-
sado, em conseqüência de crise interna, o Partido
Unido dividiu-se. Alguns passaram para o Partido
Progressista e outros formaram os Partidos Repú-
blica e Sul-Afrlcano.

A União Soviética, através da agência Tass, já
condenou a medida. Disse que Vorster, "como o di-
rigente racista lan Smith", na realidade pretende
receber novo mandato "para prosseguir sua politica' 
que só visa a beneficiar e garantir os privilégios dos
brancos.

MCE impõe código de
conduta a suas filiais

Bruxelas — Os Chanceleres dos paises do Mer-
cado Comum Europeu aprovaram ontem em Bru-
xelas código de conduta que será usado na África
do Sul pelas filiais das multinacionais européias.
O código, entre sete itens, prevê igualdade de sa-
lários para brancos e negros, liberdade sindical,
igualdade de condições de trabalho e, no plano
social, ajuda suplementar aos negros.

O Ministro das Relações Exteriores da Bélgl-
ca, Henri Simonet, apresentará o código, em nome
do MCE, na próxima Assembléia-Geral das Nações
Unidas. Pontes de Bruxelas indicaram que, legal-
mente, é Impossível pôr a medida em prática, mas
os Ministros esperam, "através da persuasão mo-
ral", que a maioria das companhias européias a
adotem, mesmo contrariando as leis sul-africanos
de apartheid.

Alavanca
Outra fonte, ouvida por Barry James, da UPI,

assinalou: "O código será uma alavanca para que
O MCE possa .exercer firme e constante pressão
moral e politica sobre a Abrica do Sul, obrigando-a
a modificar suas leis". Os Chanceles, no entanto,
não descartaram a possibilidade de que Pretória
adote represálias.

O Ministro alemão, Hans-Dietrich Genscher,
declarou que,' no caso, as empresas alemãs conta-
rão com a proteção de Bonn. Apesar de pressões
britânicas, holandesas e belgas, os Ministros de-
cidiram não punir, com sanções econômicas, o re-
gime de Pretória por causa do apartheid.

As diretrizes mais importantes do código são
salário igual para brancos e negros, direito de for-
mar sindicatos, eleição livre de representantes sin-
dicals, alta de salários de pelo menos 50%, chan-
ces iguais de promoção e abolição completa da se-
paração racial em cantinas, esportes e locais de
trabalho. As companhias terão, também, de publi-
car relatórios anuais, mostrando tudo o que estão
fazendo para acabar com a discriminação. O MCE
pedirá à Organização de Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) que aprove código se-
melhánte.

Motim em
Portugal
termina

Porto — Ao fim de 26 ho-
ras de tensão, os 12 presos
que comandaram o motim
na Penitenciária de Cus-
t ó i a s entregaram-se ao
meio-dia de ontem a agen-
tes da Policia Judiciária.
Em nenhum momento o
Governo socialista de Mário
Soares manifestou intenção
de negociar com o grupo, li-
derado por um militante da
extrema direita, José Pinto.

Um detento morreu e cin-
co reféns ficaram feridos
durante a rebelião, iniciada
às 10 horas de segunda-fei-
ra, quando os amotinados
ocuparam um pavilhão da
cadeia, que é considerada a
mais segura de Portugal.
Diante dos repetidos anún-
cios do Ministério da Justl-
ça, segundo os quais o Go-
verno "não cederia a chan-
tagistas", os presos preferi-
ram render-se

PRETENSÕES

Chefiados pelo Coman-
dante Pinto, como é conhe-
cido nos meios da extrema
direita portuguesa, e por
dois outros ex-Integrantes
da Frente Nacional de Li-
bertação de Angola
(FNLA), Favas e Jardim, os
rebelados exigiam em tro-
ca da vida de 25 reféns um
avião para saírem do pais
e a "dissolução do Governo
socialista e sua substituição
por um Gabinete de centro
democrático". -

Num telefonema a jor-
nais do Porto, Pinto afir-
mou que o motim era uma
questão de "vida ou morte",
assinalando que "queriam
ser tratados como presos
políticos". Em nome de seus
colegas de motim — contra-
bandistas de entorpecentes,
assaltantes a mão armada
e ladrões de automóveis —
o líder da rebelião declarou
que Mário Soares deveria'
renunciar ao posto, "porque
não sabe governar e está 11-
gado aos comunistas".

Assustados, alguns reféns
do bando disseram ter sido
"bem tratados" no cativei-
ro, uma sala que serve de
escritório de contabilidade
da prisão. O diretor do pre-
sídio, João Torres, encon-
tra-se em estado grave, pois
recebeu um tiro no peito.
O chefe da guarda, Aníbal
Carvalho, também foi lios-
pitalizado.

Uganda
expulsa
religiosos

Nairóbi — Por não contri-
buirem "para a segurança
¦de Uganda", o Governo de
Kampala decidiu ontem
proibir as atividades no
pais de 27 grupos religiosos,
inclusive dos Batistas, dos
Adventistas do Sétimo Dia
e do Exército da Salvação.
Só terão liberdade de culto
as Igrejas Islâmica, Angll-
cana, Católica e Ortodoxa.

Acredita-se que 90% dos
11 milhões de ugandenses

. são cristãos e, destes, a
grande maioria pertence às
religiões anglicana e católi-
ca. Os muçulmanos repre-
sentam 10% e. no momento,
o Presidente Idi Amin reali-
za campanha de islami-
zação do pais, obrigando os
chefes militares e princi-
pais dirigentes civis a se
converterem.

Stella Bywaters, austra-
liana que se juntou ao
Exército da Salvação ugan-
dense em 1972, disse que o
trabalho do grupo restrin-
gia-se a atividades sociais
e religiosas. "Acho que não
fizemos nada contra a segu-
rança de Uganda", ressal-
tou. O Exército da Salvação' tem no pais,17 igrejas, uma
creche c um abrigo para
crianças abandonadas e ve-
lhos.

INSPETORES

Inspetores internacionais,
que eventualmente poderão
ser norte-americanos e so-
viéticos, visitarão periódica-
mente as usinas da Alemã-
nha Ocidental e Bélgica que
reprocessam resíduos de
combustível nuclear, se for
aplicado na prática um pia-
no aprovado ontem petos
Ministros de Relações Exte-
riores da Comunidade Eco-
nômiea Européia.

Estas vistas terão por ob-
jetivo certificar-se de que
nenhuma porção deste ma-
terial é utilizada para a fa-
bricação de explosivos mili-
tares ou de qualquer outra
natureza. Alemanha Oci-
dental e Bélgica são os úni-
cos paises da Comunidade
Econômica Européia que
possuem usinas importantes
daquele tipo.

O plano aprovado pelos
ministros do Exterior de-
termina que as fábricas
poderão ser visitadas uma
vez por ano por equipes
mistas de inspeção de que
participarão a Éurátorn e a
Agência Internacional de
Energia Atômica, que inclui
entre seus membros os Es-
tados Unidos e a União So-
viética.

Os resíduos de còmhusti-
vel utilizado pelos reatores
de energia nuclear contêm
plutônio, substancia de ai-
to poder explosivo, cuja uti-
lização o Presidente Jimmy¦ Carter deseja limitar.

O plano de inspeção será
submetido, no próximo sá-
bado, à Junta de Governa-
dores da Agência Interna-
cional de Energia Atômica,
cuja aprovação é necessá-
ria para sua aplicação na
prática.

Owen inicia caminho para a
Chefia do Governo lutando
pela liderança trabalhista

Lonãres — O Ministro das Relações Exteriores
da Grã-Bretanha, David Owen, de 39 anos, está-se
preparando para suceder o Premier James Calla-
ghan na liderança do Partido Trabalhista. Sua pri-meira iniciativa para se lançar na disputa pela che-
íia do Labour ocorrerá no próximo mês, em Brigh-
ton, durante reunião partidária, quando Owen con-
correrá à eleição para a influente Executiva Nacio-
nal do Partido.

No momento, a Executiva é dominada pela
atuante ala esquerdista, chefiada pelo Ministro de
Energia, Anthony Wedgwood-Benn. Owen não quer
ver os partidários de Tony Benn conquistarem a li-
derança do Partido e lamenta que o Governo este-
ja sendo forçado a apaziguar os esquerdistas a um
preço muito alto: a perda de apoio popular.
CARGO COBIÇADO

"Já é hora de mudarmos
mos as coisas", afirma
Owen, acrescentando que
os que desejam superar as
divergências entre a Exe-
cutiva Nacional e o Partido
devem começar a trabalhar
agora.

Recorda-se que a Exe-
cutiva Nacional desafia a
politica do Governo ao su-
gerir medidas socializantes
mais rigorosas. Nas últimas
semanas, o grupo exigiu
uma maior participação es-
tatal nos setores bancários
e de seguros, cortes mais
drásticos nas despesas mili-
tares e a virtual saída da
Grã-Bretanha do Mercado
Coijium Europeu.

Owen ainda não tem o
apoio necessário, embora
conte com um ponto favo-
rável: a ida de Roy Jenkins
para a administração do
Mercado Comum Europeu,
em Bruxelas, deixou a ala
moderada do Partido Tra-
balhlsta sem um lider na-
tural. O resultado da elei-
ção de outubro será decisl-
vo para as futuras batalhas
pela liderança do Labour. E

Owen não considera uma
deslealdade a Callaghan o
fato de já estar cogitando
de substituir na chefia dos
trabalhistas o Chefe do Go-
verno, agora com 65 anos.

Apesar de ter sido Calla-
ghan quem o tenha levado
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David Owen

de um obscuro posto minis-
terial até a Pasta do Exte-
rlor, Owen sabe que o Pre-
mier mais cedo ou mais
tarde terá que ser substi-
tuido e que Tony Benn
também cobiça o cargo de
lider.

Girafa faz Londres
esquecer as crises

Lonidres — A Inglaterra
esqueceu as reivindicações
de seus mineiros e a briga
do Primeiro-Ministro com a
inflação para concentrar-se
no drama de Victor, uma
girafa macho do Parque
Zoológico de Marwell, em
Hampshire.

Um comovido editorial do
The Guardian, a principal
manchete do noticiário ves-
pertino da BBC, e até uma
intervenção do austero Fi-
nancial Times para provar
que as gira/as nunca dormi-
ram de pé culminaram on-
tem cinco dias de angustia-
da expectativa.

Na quinta-feira, Victor
aproximou-se de Arabesque,
«ma de suas três fêmeas,
para o acasalamento, e foi
ao chão. Com as pernas
abertas, não conseguiu mais
levantar-se, e nesta cons-
trangedora posição, os olhos
esgazeados, foi vista pela
televisão por milhões de
britânicos-

Era o inicio de uma mobi-
lização nacional Milhares
de telefonemas e telegra-
mas chegavam de todas as
partes do pais ao Parque
Zoológico de Marwell. em
Ha m pshire, dando su-
gestões para o içamento.
Um americano prontificou-
se a hipnotizar a jovem gi-
rafa para levantá-la: um

prega dor do movimento
Cura pela Fé ofereceu-se
para um passe e John Kno-
ivles, o milionário proprietá-
rio do Zôo, leve até a para-doxal idéia de fazer desfila-
rem à sua frente a causado-
ra indireta do acidente e
suas duas companheiras.

A dolorosa provação de
Victor já parecia sem so-
lução quando veio a propôs-
ta dos trabalhadores do es-
tale ir o de Portsmoulh:
içà-lo num suporte de lona
em forma de calção, por
eles mesmos especialmente
confeccionado.

Na presença de centenas
d" ansiosos espscladcn-es,
Ruth Giles, uma de suas
tratad oras, tranqüilizou
Victor com balas, glicose e
calmantes, antes de se ini-
ciar a operação. Pesando
uma tonelada aos 15 anos
ele foi erguido pelo guin-
daste até certa altura, pou-
sou sobre as patas, camba-
leante, mas tombou defini-
iivamente. Estava morto.
.Enquanto a Srta Oües sfr-

luçava, o veterinário John
W :lmslcy explicou qv.e há
três semanas Victor levou
um coice de um cervo que
vivia no mesmo cercado.
Debilitado, não estava pre-
parado para o acasalamen-
to e com o acidente seu co-
ração não resistiu.
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ilníes de acabar a contagem Koch comemorava

Partido Democrata escolhe
Koch como seu candidato
a Prefeito de Nova Iorque

Nova Iorque — O Deputado federal Edward
Koch será o candidato do Partido Democrata nas
próximas eleições, de 8 de novembro, para escolha
do prefeito de Nova Iorque. Foi realizado ontem o
segundo turno das eleições primárias porque, na
primeira votação, Koch ficou em primeiro lugar,
mas não obteve os 40 % dos votos necessários.

Koch, que representa um distrito de Manhattan
na Câmara dos Deputados, derrotou, por grande di-
ferença, o candidato indicado pelo Governador Hugh
Carey, Senador estadual Mario Cuomo, apoiado pelo
The New York Times. O candidato democrata, con-
siderado liberal durante os nove anos em que atuou
na Câmara, fundamentou sua plataforma na auste-
ridade fiscal e na defesa da pena de morte.
CUOMO OTIMISTA

Entre os decisivos proble-
mas que Koch deverá en-
frentar, estão a ameaça de
insolvência da Prefeitura e
o aumento da criminal!-
dade.

Koch manteve sua lide-
rança na contagem d e
votos desde o fechamento
das urnas, às 21 h <22h de
Brasília), e ganhou em qua-
tro dos cinco distritos da
cidade. Ele venceu também
em Queens, a base eleitoral
de Cuomo — criiieado mui-
tas vezes por ser "um fan-
toche do Governador Ca-
rey" — com uma diferença
de*S5 mil votos.

Pouco ante? de ser ericer-
ra-da a apuração, Koch ti-
nha 431 mil 849 votos, ou

55% do total, contra 354 mil
222 de Cuomo, ou 45%. Cuo-
mo, que concorrerá de qual-
quer maneira às eleições de
novembro, com a legenda
do Partido Liberal, admitiu
a derrota e acrescentou que
não considerava a luta ter-
minada. Afirmou que sairá
vencedor contra Koch nas
eleições de 8 de novembro.

. Obser vadores politicos
considera.m Koch o grande
favorito para as próximas
eleições, pois há muitos
anos o candidato do Partido
Democrata vence facihnen-
te. Para as eleições de
novembro estão inscritos,
além de Koch e Cuomo, o
Senador estadual Roy
Goddman, do Partido Repu-
blicano, e o apresentador de
rádio Barry Farber. pelo
Partido Conservador.

Justiça cria comissão para
caso Lctuce mas só Carter
decidirá futuro do assessor

•* Washington — O Departamento de Justiça dos
Estados Unidos criou uma comissão de inquérito
composta por três especialistas que deverão deter-
minar se o diretor da Divisão de Orçamento do Go-
verno norte-americano, Bert Lance, é passível de
sanções penais.

O Secretário de Imprensa do Presidente Jimmy
Carter, Jody Powell, declarou que Lance e Carter
deverão chegar a um acordo quanto à permanência
ou não, no cargo que ocupa, do amigo pessoal e
colaborador direto do Presidente.
EXAME COMPLETO

A decisão a ser posta em
prática pelo Departamento
de Justiça, é um esforço do
Governo para aprofundar o
trabalho desenvolvido até
agora pelas outras seis
comissões que estudam o
problema de Bert Lahce,
acusado de ter praticado
transações bancárias irre-
gulares na Geórgia.

A Investigação mais os-
tensiva foi a realizada peto
Comissão de Assuntos
Governamentais do Senado
que, semana passada, ouviu,
durante 20 horas, o depol-
mento de Lance, sem che-
gar a conclusões finais. Vá-
rios membros da comissão,
apesar da indefinição, con-
tinuam exigindo a renúncia
de Lance.' A nomeação da nova
comissão de Inquérito foi
anunciado por Peter
Flaherty, Subsecretário de
Justiça Adjunto. Flaherty
substituirá, na direção des-
tes trabalhos, o Secretário
de Justiça Griffín Bell, que
se considera impedido por-
que possui ações do banco
que Lance dirigia antes de
ocupar um posto no Gover-
no.

O Departamento de Jus-
tiça declarou que era dema-
siado prematuro dizer se
deve designar um juiz es-
peoial encarregado de con-
tlnuar a investigação. Os
três membros que integram
ô novo grupo de trabalho
lão especialistas em proble-
mas bancários e fiscais.

O Departamento de Justi-
ça não especificou quais as

Assembléia da Dayan garante que Israel
ONU admite troca colônias por acordo
Vietnã e Djibuti

acusações que serão estuda-
das contra Bert Lance, po-
rém declarou que os nem-
bros da comissão de inqué
rito "examinarão todos os
expedientes, Informes e do-
cumentos nos diversos ser-
viços dessa Secreta: ia e
farão recomendações sobre
as eventuais medidas a se-
rem adotadas".

CARTER INDECISO

Segundo alguns pbssrva-
dores politicos, Lance deci-
diu jogar seu futuro político
numa cartada definitiva;
Sua aposta consiste em
afirmar que os encarrega-
dos de todas as investi-
gações não encontram ne-
nhum motivo de acusação
formal de violação das leis
no caso das atividades ban-
cárias. Assim, ele corri o
risco de ficar submetido ao
Império de três severas leis
e graves acusações somo a
de fraude fiscal.

Durante as audiêmias da
Comissão de Assuntos Cio-
vemamentals, o S e n a d o i
republicano Charles Percy
acusou Lance de sonegajáo
fiscal, mas, logo em mg t'da,
retirou a acusação.

O Presidente Jimmy Car-
ter, até agora, não fi'sáe o ,
que pensa efetivamente. O
porta-voz da Casa Branca,
Jody Powell, limitou-se a
comentar que "tinha a im-
pressão de que o Prudente
não havia adotado qualquer
decisão" na crise do Gover-
no, a primeira desde que
Carter assumiu a Presidem-
cia.

J. A. do Nascimento Brito
Corrcspondentt

Nova Iorque — Com duas horas de atraso, a
Inauguração da 32a. Assembléia-Geral da ONU teve
como fato mais Importante a aprovação, por acla-
mação, do ingresso de mais dois paises como mem-
bros da Organização: Vietnã e Djibuti.

Exatamente às 18h (hora local), o Presidente da
Assembléia declarou Djibuti o 149' Estado membro
da entidade. Com a pompa tradicional, a delegação
daquele pais foi escoltada pelo chefe do protocolo
da ONU até seus lugares no plenário sob aplausos,
mas nada comparáveis à ovação dispensada aos de-
legados da República Socialista do Vietnã, novo no-
me do pais.

Boas-vindas
Em outra tradição da ONU, representantes dos

países dos diversos grupos deram as boas-vindas aos
novos membros. Pela ordem, Sudão em nome dos
africanos, Srl Lanka pelos asiáticos, Romênia pelo
Leste europeu, Suriname pela América Latina e
Austrália, como integrante do Reino Unido, pela
Europa Ocidental, saudaram os dois paises, dite-
rindo apenas no tom dos discursos.

Os árabes falando Indiretamente a respeito do
conflito entre a Etiópia e a Somália, os asiáticos
usando os jargões do Terceiro Mundo e a Austrália
procurando apagar o passado colonialista britânico.

Mas foi Andrew Young quem atraiu as aten-
ções gerais, mais, novamente, por outra tradição da
sessão inaugural da Assembléia-Geral, que determi-
na que o representante do pais onde se localiza a
ONU faça um discurso de boas-vindas. Breve e ob-
jetivo, o Embaixador norte-americano usou fina e
agressiva retórica e depois desceu do podium e foi
cumprimentar as novas delegações, para certo des-
conforto mas alegria dos vietnamitas.

Na verdade, Young foi a salvação para uma lon-
ga e tediosa espera para o inicio dos trabalhos. A ra-
zão do atraso foi um problema processual, pois duas
delegações, Camboja e África do Sul, não haviam
pago suas anuidades à entidade, e não podiam par-
ticipar da votação para a aceitação do Vietnã e Dji-
buti.

Finalmente uma solução conciliatória foi en-
contrada e o Secretário-Geral Kurt Waldheim su-
biu ao podium acompanhado do Presidente da ses-
são anterior, o representante de Sri Lanka, e do
Subsecretário da Organização para Assuntos da As-
sembléia-Geral para abrir a reunião.

Seguiu-se o discurso do representante de Sri
Lanka, usando os jargões do terceiro mundo, varian-
do de ataques a Israel, África do Sul e paises desen-
volvidos. A nota pitoresca no plenário foi dada pelo
Embaixador de Israel, que lia tranqüilamente um
jornal enquanto seu pais era violentamente criti-
cado.

Também por aclamação foi feita a eleição do
novo Presidente da Assembléia-Geral, o iugoslavo
Lasar Mojsov, ainda com certa demora para sacra-
mentar o resultado, pois o representante de Sri
Lanka se confundiu várias vezes com os procedi-
mentos, recebendo da platéia várias gargalhadas
irônicas.

Irritada, igualmente, foi a reação ao discurso
do novo Presidente, com os delegados desesperados,
depois de tanta demora, por terem de enfrentar um
discurso de 50 minutos. Algum; sairam do recinto,
outros tossiam e todos se mexiam nas cadeiras.

Finalmente, depois da aprovação aos dois no-
vos paises, com um pedido do presidente a 19 paises
que queriam saudar os novos membros para que
adiassem seus discursos, a sessão foi encerrada, pa-
ra alivio de todos, pois se os discursos fossem fei-
tos isso significaria pelo menos mais três horas de
reunião.

i

Copias pedem fim das
perseguições no Egito

Beatriz Schiller
Corrcspondentt

Nova Iorque -— Grande número de manifestan-
tes reuniu-se ontem em frente à ONU, pouco antes
da abertura da 32a. Assembléia-Geral, para protes-
tar contra os abusos que os cristãos sofrem no Egito,
onde há pressão para. convertê-los ao islamismo.
"Queremos que o Presidente Carter faça algo em
nosso favor", gritavam alguns, enquanto outros
cantavam com forte soaque We shall overcome (Nós
venceremos)."Os abusos contra os coptas egípcios crescem
gradualmente, até o ponto em que não podemos
construir igrejas, porque existe uma lei no Egito
proibindo tempos em áreas adjacentes a mesquitas
muçulmanas. Como existe uma mesquita em cada
esquina, é impossível construirmos nossas casas de
oração", afirmou o presidente da Associação dos
Coptas Americanos, Shavky Efraz.

Uma mulher copta rodeada de outros egípcios
ansiosos, contou que vive uma situação de pavor"Se um membro de família muçulmana se converte
ao cristianismo todas as propriedades lhe são reti-
radas, com se fosse um criminoso". Esses abusos,
que segundo ela começaram no Egito, estão se espa-
lhando pelo Oriente Médio. "O Governo da Libia
está agindo da mesma 'maneira", garante um Infla-
mado estudante.

Esta foi a terceira vez que os coptas egípcios
residentes nos Estados Unidos protestaram, mas o
grupo, ao contrário de outras minorias, não teve
ainda sucesso junto ao Congresso, pois não tem
contatos e intermediários importantes.

Leia editorial "Renovação do Rito"
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índios abrem conferência
em Genebra denunciando
o racismo no Hemisfério

Genebra — Ao som de tambores e cantos de
paz inaugurou-se ontem, com o patrocínio da ONU,
a I Conferência Internacional sobre Discriminação
Racial contra os Índios, reunindo mais de 100 dele-
gados das três Américas em Genebra. Na abertura
do encontro, os delegados participantes condenaram
os "Governos brancos" do Hemisfério pela "matan-
ça sistemática" de índios.

Russell Means, principal orador, condenado pela
Justiça norte-americana a quatro anos de prisão
por violar a liberdade condiciona] em que se en-
contra — esteve preso acusado de promover rebe-
liões e manifestações em Dakota do Sul — acusou
o Presidente Jimmy Carter de "racista", acrescen-
tando: "Como é possível falar ao mundo sobre di-
reitos humanos quando nos Estados Unidos meu
povo é dizimado?".

Washington — O Chanceler Israe-
lense, Moshé Dayan, deu a entender que
tem mantido contato direto com dirigen-
tes árabes e assegurou que o atual Go-
vemo de Israel está disposto a abando-
nar algumas das colônias judaicas na
Cisjordania e outros territórios ocupa-
dos, em beneficio de um acordo de paz.

Na coletiva concedida ontem em
Washington, o Ministro reconheceu que
há uma série de amplas lacunas entre
os pontos-de-vista para um acordo de
paz entre os norte-americanos e os ls-
raelenses, assim como entre Israel e os
Estados árabes.

Visão otimista
Dayan manifestou a opinião otlmis-

ta de que "encontraremos uma fórmula
de acordo que permita reiniciar a Con-
ferência de Genebra ainda este ano",
mas insistiu em que Israel se nega total-
mente a negociar com a Organização pa-
ra Libertação da Palestina (OLP) e re-
jeita igualmente a criação de um Estado
palestino.

Depois de afirmar que o Governo is-
raelense atual é o primeiro que não se
limita a repelir as propostas árabes,
Dayan praticamente confirmou as ver-
soes de que se reuniu há pouco tempo
com o Rei Hussein, da Jordânia, mas dis-
se não poder responder sim ou não a es-
sa pergunta, porque Hussein "está preo-
cupado também com outras pessoas e
estas não têm muita vontade de que tais
reuniões tenham publicidade".

Com base nos contatos diretos ou
indiretos e nas suas conversações com o
Presidente Jimmy Carter e com o Secre-

tário de Estado Cyrus Vance, o Ministro
declarou: "Creio que todas as partes —
os países árabes, Israel, Estados Unidos
— menos a OLP querem o reinicio da
Conferência de paz em Genebra".

O Chanceler ao afirmar que algumas
das mais de 80 colônias nos territórios
ocupados da Cisjordania, Sinal, Golan e
Gaza poderiam ser abandonadas, ressal-
vou que, no entanto, "Israel quer man-
ter sua relação histórica e natural com
a antiga pátria dos judeus na margem
ocidental do rio Jordão, devendo ter o di-
reito de viver sempre ali". E acrescentou:
"Não queremos ser considerados estran-
geiros em terras habitadas pelos judeus
na época bíblica".

Dayan esclareceu que as principais
divergências de pontos-de-vista entre
Isarel e os Estados Unidos envolvem o
problema das colônias estabelecidas nos
territórios ocupados, a questão da retira-
da dos territórios ocupados desde 19G7 e
as negociações com os palestinos.

O Ministro tentou demonstrar a
existência de algumas mudanças nas po-
sições Israelenses que favorecem as ne-
gociações. Inclusive quanto às negocia-
ções com os palestinos, que Israel pode
admitir desde que estes Integrem em Ge-
nebra a delegação da Jordânia, abando-
nando mesmo a exigência anterior de que
esses representantes "não sejam simpa-
tizantes da OLP".

Em relação à Cisjordania, mesmo
admitindo um abandono parcial da re-
gião, Dayan acentuou "a necessidade dc
uma presença militar na margem ociden-
tal, de forma a proteger e defender Is-
rael".

-A retórica que evita a verdade-

Washington — Como a admissão
da incapacidade de resolver um pro-
blema é considerada vicio de forma na
diplomacia e a forma é a própria es-
sência da diplomacia — desenvolveu-
se nas Chancelarias um extenso léxi-
co destinado a evitar afirmações de
verdades desagradáveis.

Uma das maneiras padronizadas
de mascarar divergências é dizer que
se alcançou uma "melhor compreensão
das posições" do interlocutor. Outra é
afirmar que as reuniões "foram cons-
trutivas", evitando-se cuidadosamente
falar em "progresso".

Fórmula conciliatória
O secretário de imprensa da Casa

Branca, Jody Powell, que não é diplo-
mata, acabou recorrendo a essas fra-
ses ao descrever o prolongado en-
contro entre o Presidente Carter e
o Chanceler israelense Moshé Dayan
na segunda-feira.

Powell disse que a reunião fora
"útil para se obter uma compreensão
clara da posição israelense na situa-
ção do Oriente Médio".

E continuou neste tom: "Embora
permaneçam diferenças entre as po-
sições de Israel e Estados Unidos, as
conversas foram construtivas sobre as
questões da representação palestina
em quaisquer negociações de paz e das
colônias judias na área controlada por
Israel na margem ocidental do rio
Jordão".

Dayan negou-se a comentar a
conversa, referindo-se apenas à nota
emitida pela Casa Branca. "Trabalha-
mos muito na redação da nota", disse
ele, uma indicação de que fora deli-
cada a tarefa de pôr no papel o que
havia acontecido.

Henry Bradshvr
Tht Washington Star

O objetivo das reuniões é prepa-
rar o caminho para uma conferén-
cia de paz sobre o Oriente Médio em
Genebra antes do final deste ano. Os
obstáculos, porém, são tão grandes que
algumas autoridades americanas
acham que as chances de sucesso são

.de 50%, apenas. Um dos principais é
a questão da representação dos pa-
lestinos nas conversações de paz.

Israel se recusa terminantemente
a discutir com a Organização para Li-
bertação da Palestina (OLP), que os
Estados árabes consideram o único
porta-voz dos refugiados. Os Estados
Unidos, que também se recusam a
conversar com a Organização enquan-
to não desistir de destruir Israel e
aceitar o direito á existência do Esta-
do judeu, vêm tentando chegar a uma
fórmula conciliatória.

A busca dessa fórmula inclui a
possibilidade de misturar porta-vo-
zes menos conhecidos da OLP com as
delegações árabes em Genebra, para
contornar a oposição israelense. Mas
Israel não somente já objetou, como o
Chanceler egípcio Ismail Fahmi disse,
antes de partir, que instaria com Car-
ter para convidar a OLP a participar
das conversações.

As nações árabes consideram as
colônias judaicas na margem ociden-
tal do Jordão um obstáculo crescente
a um acordo de paz. Carter vem ten-
tando desencorajar a criação de no-
vas colônias, mas a julgar pelo anún-
cio sucinto de segunda-feira, ele não
conseguiu nada junto a Dayan.

O máximo que as autoridades da
Casa Branca podem sugerir, para jus-
tificar o termo construtivo com res-
peito à representação palestina ou às
colônias judaicas, é que foram dados
os primeiros passos para se alcançar
uma solução.

Miami, EUA/AP
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Com cartazes de 'protesto con-
tra a reaproximação áe Estados
Unidos e Cuba e exigindo a li-
berdade dos presos políticos de
Fidel Castro, cerca de 15 mil pes-
soas participaram de manifesta-
ção organizada por exilados
cubanos pelas ruas do centro de
Miami, percorrendo os cinco qui-
torneiros do bairro Pequena Ha-
vana até à estátua de José Mar-
ti. Os manifestantes também cri-

ticaram o novo tratado sobre o
Canal do Panamá. Ontem che-
garam a Havana 16 norte-ame-
ricanos acompanhaáos de 39 pa-
rentes 7iascidos em Cuba, o pri-
meiro grupo a viajar para os Es-
tados Unidos desde que o Pri-
meiro-Ministro Fidel Castro per-
mitiu a saída de cubanos, filhos
e mulheres, que têm laços de pa-
rentesco com norte-americanos

Ataques
prosseguem
no Líbano

Beirute — Observadores
da ONU no Libano conflr-
maram os bombardeios dc
artilharia e os sobrevóos ra-
santes Israelenses em tcrrl-
tório libanês, enquanto fon-
tes palestinas informavam
que tropas terrestres de Is-
rael ocuparam o povoado de
Kfar Kalia, em poder do.s
cristãos, de onde fustiga-
ram as concentrações da
c o ligação esquerdista, es-
pccialmcnte a aldeia dc
Khiam.

O S e c r etário-Geral da
ONU, Kurt Waldheim, fez
um apelo a todas as partes
envolvidas no conflito no
Sul do Libano para que ces-
sem as hostilidades, e diplo-
matas árabes revelaram
que os Estados Unidos estão
promovendo contados en-
tre a Siria c Israel para evi-
tar uma ampliação do con-
f ron to no Sul libanês, tendo
se encarregado dc troca de
mensagens entre us dois
países.

INTERVENÇÃO
DE BEGIN

Ao declarar que seu pais
está pronto a iniciar nego-
ciações para um cessar-fogo
no Sul do Libano, o Primei-
ro-Ministro de Israel, Me-
nahem Begin, voltou a con-
firmar a intervenção ls-
raelense na região.

Depois de discursar numa
homenagem aos mortos de
guerra na localidade de Ki-
ryat Shmona, Begin afir-
mou: "Estamos preparados
para iniciar negociações, a
qualquer momento, para
um cessar-fogo geral no Sul
do Líbano. Acho que íare-
mos isto possível se houver
uma proposta séria. Esta-
mos preparados para nego-
ciar imediatamente um ces-
sar-fogo".

Em Tel Aviv, o Governo
voltou a insistir em que "Is-
rael levará muito a sério
qualquer movimento de tro-
pas da Siria no Sul do Líba-
no", ao mesaié} ifimpo que
pro curava tranqüilizar o
Governo de Beirute, dizen-
do que os israelenses não
tèm qualquer pretensão ter-

. ritorial na região.

COMBATES PROSSEGUEM

Informantes árabes disse-
ram que o bombardeio da
artilharia e dos blindados
israelenses que penetraram
em território libanês colo-
cou em risco a represa de
Karaun, a mais importante
do pais, localizada a poucos
quilômetros da fronteira.

A represa de Karaun ar-
mazena 200 milhões de me-
tros cúbicos de água pro-
cedente do rio Litani e sua
destruição teria sérias con-
seqüências para o forneci-
mento de eletricidade ao Li-
bano todo e para a agricul-
tura da região Sul.

Milicianos cristãos atum-
ciaram ontem ter expulso
os palestinos de posições-
m o ntanhosas estratégicas
perto da fronteira libano-
israelense, Informação que
não foi confirmada pela
facção contrária , para
quem as lutas prosseguiam.

Palestinos
mencionam
Carter

Damasco — Após 10 ho-
ras consecutivas de reunião,
o Conselho Central da Or-
ganização para Libertação
da Palestina (OLP) divul-
gou nota em que assinala
o apoio do Presidente Jim-
my Carter à participação
dos palestinos nas negocia-
ções de paz para o Oriente
Médio, ao mesmo tempo em
que critica o fato de
Washington não mencionar
os direitos nacionais d o
povo palestino.

Segundo as emissoras
árabes que divulgaram o
comunicado, a OLP "des-
tacou que as declarações
norte-americanas não in-
cluem qualquer referência
aos legítimos direitos do
povo palestino, especial-
mente o da autodeter-
minação e o do estabele -
cimento de um Estado in-
dependente dirigido pela
OLP em sua qualidade de
único representante legiti-
mo do povo palestino".

A nota da OLP foi bem
mais moderada do que a
divulgada depois da reunião
do Conselho a 25 de agosto
passado, na qual a enttidade
criticou severamente a poli-
tica dos Estados Unidos no
Oriente Médio e rejeitou os
esforços de paz norte-
americanos, principalmente
a proposta de abertura di-
um diálogo com os pales-
tinos desde que estes acei-
lassem a Resolução 242 do
Conselho de Segurança da
ONU. o que significaria im-
pllcitamente um reconhe-
cimento da existência de Is-
rael.
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Terminal Rodoviário de
Campo Grande começa este
ano e custa Cr$ 28 milhões

Até o final do ano a Secretaria Municipal de
Obras pretende iniciar a construção do Terminal
Rodoviário de Campo Grande, que terá 12 mil 686
metros quadrados e para onde serão transferidos
os pontos finais de 16 linhas de ônibus que servem
à região. A obra não tem prazo de conclusão e de-
verá custai* Cr$ 28 milhões.

O Terminal beneficiará a maior parte da popu-
lação da Região Administrativa de Campo Grande
que, segundo o último censo, era de 231 mil 832
habitantes. Pelos dados do Departamento de Trans-
portes Concedidos as Unhas que serão transferidas
servem atualmente 117 mil passageiros por dia.
SITUAÇÃO ATUAL

A área da Região Admi-
nistrativa de Campo Gran-
de representa cerca de 25%
do território do Município.
Sua densidade populacional,
no entanto (censo de 1970),
é ide 782 habitantes por qui-
lômetro quadrado, bem
-abaixo da média da cidade,
que é de 3 mil 631 habltan-
tes por quilômetro quadra-
do.

Segundo recente .pesquisa
da Companhia do Me tropo-
litano, 60% das viagens com
origem ou destino em Cam-
po Grande (área predoml-
nante mente residencial)
apresentam casa como mo-
tivo da viagem. Das restan-
tes, 22% tem como motivo
trabalho e 18% outros.

O transporte individual é
bastante reduzido em Cam-
po Grande, se comparado
com outras Regiões Admi-
nistrativas da Cidade. O
bairro contribuiu com 10%
dos passageiros transporta-
dos pela Rede Ferroviária
Federal, ainda segundo o le-
vantamento feito pelo Me-
trò.

Quanto aos atuais pontos
de embarque de ônibus,
existem no bairro dois ter-
minais, nos quais as linhas
foram agrupadas segundo a
área que servem, ambos si-
tuadas no Sul da linha fér-
rea. O primeiro fica entre
as Rua Augusto Vasconcelos
e Engenheiro Trindade e ali
fazem ponto as linhas que
seguem o eixo da Avenida
Cesárlo de Melo e Estradas
do Monteiro e do Joari. O

• segundo, localizado entre as
Rua Ferreira Borges e Viú-
va Dantas, é usado pelos
ônibus que seguem a Rua
Arthur Rios e Estrada do
Cabuçu.

Nestes tpontos os ônibus
param junto à calçada, on-
de os passageiros esperam
sem qualquer proteção do
sol ou da chuva. Tanto os
usuários, como motoristas,
fiscais, cobradores e fiscais
servem-se das instalações
sanitárias do comércio local
durante o horário do seu
funcionamenito. Os motorls-
tas não dispõem de locais
para descanso ou para fa-
zer suas refeições e os pro-
blemas são ainda mialores
para as empresas que tra-
balham com pessoal íemini-
no.

O PROJETO

O novo terminal terá dois
pavimentes e se situará en-
tre as Ruas Ferreira Bor-
ges, Aurélio Figueiredo, Ia-
çu, Cesário de Melo e Viúva
Dantas. Nesta área já fo-
ram definidas 14 desapro-
priações ide imóveis — 11 na
Aurélio Figueiredo, duas na
Viúva Dantas e uma na Ce-

sário de Melo. As expro-
priações, porém, também
'atingirão casas na Iaçu e
Ferreira Borges.

Serão construídas 34 va-
gas de ônibus em plataíor-
mas de estacionamento lon-
gitudinal e cada linha dis-
porá, no mínimo, de dois
pontos de embarque. Consi-
derando um tempo médio
de permanência no Termi-
nal de 10 minutos por ôni-
bus, as 34 vagas permitirão
até 3 mil 200 partidas a ca-
da periodo de 16 horas de
operação, enquanto que, se-
gundo estatísticas do DTC,
ocorrem diariamente 1 mil
250 partidas.

Na sua área operacional
o Terminal ainda terá oito
vagas para estacionamento
dos ônibus, uma oficina pa-
ra manutenção leve e cinco
salas para as empresas. Mo-
toristas, cobradores, fiscais
e demais funcionários dis-
porão de um saguão, dois
grupos de instalações sani-
tárias, uma sala de estar,
uma copa e dois refeitórios.

Na área para uso público
serão construídas duas pia-
ta formas cobertas para em-
barque, um saguão de aces-
so, sanitários, e 50 vagas
para estacionamento. Para
a administração do Termi-
nal funcionarão três salas
de chefia e escritório geral,
quatro sanitários, uma
subestação de energia elé-
trica, um castelo dágua,
um depósito de lixo e com-
pactador, três salas para
manutenção e limpeza e
vestiários.

Serão construídos quatro
quiosques no saguão de en-
trada, outros 12 localizados
nas plataformas de embàr-
que, 32 lojas, um salão de
restaurante e uma cozinha
com dispensa e vestiário.
Está prevista, ainda, uma
sala para central telefônica
e outra para o pessoal da
segurança.

No interior do Terminal
prevê-se um movimento de
35 mil passageiros em 15
horas de operação. O proje-
to eliminou o perigo do cru-
zamento das pistas peloj
pedestres, sem obrigá-los a
subir ou descer escadas. íía-
verá ainda uma ligação
com a passarela sobre os
trilhos da Rede Ferroviária
Federal, isem necessidade de
atravessar a rua, que facili-
tara o acesso dos passagei-
ros que moram do lado nor-
te da linha férrea.

Além do Terminal de
Campo Grande, a Secreta-
ria Municipal de Obras
dispõe de Cr$ 12 milhões
para a construção de uma
obra semelhante no Cosme
Velho, próximo ao elevado
que liga as duas galerias do
Túnel Rebouças,

INFORMAÇÕES

A liderança do MDB en-
viou ao Tribunal de Contas
do Estado um pedido de in-•formações, de que constam
as seguintes questões: 1 —
qual o montante da arreca-
dação do ICM no Município
do Rio de Janeiro constante'da propo&ta orçamentária
do Estado para 1977/78?; 2
— considerando o disposto
no artigo 24 da Lei Comple-
mentar n' 20, esse valor
não deveria estar especifi-
cado nas -rubricas de despe-
sas do orçamento, na parte
referente às despesas para
o município?; 3 — o des-
cumprimento do dispositivo
da. Lei Complementar n? 20
não implicaria no motivo de
recursos da aprovação
das contas do Governo do
Estado, considerando o que
determina a já citada lei'?;
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Barracos
vão sair de

Projeto da Lagoa conclui
as obras secundárias sem

Jacarepaguá começar serviços básicos

Os Srs Tjong Oei (E), Faria Lima e Almir Machado ouviram os elo-
gios do Sr Gomes de Almeida à união de esforços que permitiu a obra

Faria Lima inaugura Nova
Ipanema como bairro padrão

Vereador acusa Governador
de gastar com o Estado a
cota do ICM do município

O Vereador Murilo Maldonado (MDB) protes-tou contra a "prestação de contas do Governador
do Estado, que está empregando o nosso ICM, o ICM
do Município do Rio de Janeiro, pagando bombei-
ros, policiais, professores do 29 grau e até o metrô.
Socorre, assim, todos os gastos, sem atentar para
os do Município. Isso significa, somente, uma com-
pleta insensibilidade, que representará, amanhã,
ci|ade e Estado endividados".

Foi aprovado, na ordem do dia, o projeto de lei
n° 113, do Sr Murilo Maldonado, por 12 votos con-
tra um, apesar de estar a ata assinada por todos
os vereadores. O projeto trata do licenciamento das
jardineiras, no passeio dos logradouros públicos, re-
vogando o Decreto nP 1027, de 1977, por ser poste-
rior à posse da Câmara Municipal, o que obrigou
a sua transformação em mensagem, para jülgamen-
to pela casa.

O Governador Faria Lima inaugurou
ontem o bairro de Nova Ipanema, consi-
derando-o "um padrão a ser seguido em
toda a cidade, onde se procurou dar in-
fra-estrutura aos que moram na Barra
da Tijuca." Com uma área total de 400
mil m2, o novo bairro terá uma popula-
ção estimada em 3 mil moradores, nos
540 apartamentos, já entregues, e nas
106 casas constantes do projeto.

Durante a solenidade desfilaram os
alunos do Colégio Anglo-Americano, que
já funciona no local. O empresário Moa-
cir Gomes de Almeida, responsável pela
Iniciativa, acentuou que "a responsabi-
lidade pelo êxito ou fracasso do em-
preendimento foi e permanece privada. A
fixação das regras do jogo foi e é de
competência da autoridade politica, o
Governo, representando a comunidade."

Filosofia
Depois de manifestar a esperança de

que o exemplo de Nova Ipanema se mui-
tiplique, o Sr Gomes de Almeida disse
acreditar "que é através da adequada ad-
ministração dos mecanismos operado-
nais do modelo capitalista — direciona-
dos através de parâmetros que a autori-
dade política pode neles Introduzir —
que podemos atingir, da forma mais rá-
pida e econômica, bem como política e
socialmente mais desejável, as metas a
que almeça a Nação."

"Lembro aos senhores" — continuou
— "que a opção que fazemos é funda-
mentalmente política, pois a democracia,
como a desejamos, tem como condição,
embora não «orno causa, um sistema
aberto de mercado. E' possível haver sis-
tema político fechado convivendo com
uma economia capitalista, mas é impôs-
sivel o florescimento de uma democra-
cia politica em regime de mercado íe-
chado."

4 — quais as rubricas de
despesas com recursos com
ICM arrecadadas no muni-
cipio, nos exercícios de
1977/78?; e 5 —¦ o orçamen-
to plurlanual do Estado pa-
ra o biênio 1977/78 previu
a aplicação de recursos do
ICM rio município, para
despesas de investimentos?

A liderança, do MDB jus-
tificou o pedido tendo em
vista "a manifesta intenção
do Governo federal, ao bai-
xar a Lei Complementar n?
20, de atender às despesas
do Rio de Janeiro no perio-
do previsto para a adoção
da. Fusão. Considerou, ain-
da. que o Ministério do Pia-
nejamento, em publicação
editada antes do decreto da
Fusão, manifestou sua in-
tenção de atender às neces-
sidades da população do
Rio.

O projeto
Primeiro núcleo integrado do Plano

Lúcio Costa a ser terminado na Barra da
Tijuca, Nova Ipanema começou a ser
projetada em 1973 e sua urbanização foi
executada de maio de 1974 a junho de
1975. Seguiu-se a construção dos oito
edifícios que abrigam 540 apartamentos,

. obra concluída em Julho último. Esses
prédios ocupam 31 mil 750 m2 e repre-
sentam uma área construída de 100 mil
metros quadrados.

O bairro possui áreas de recreação e
lazer que somam 53 mil m2 e um terreno
de 6 mil 525 m2, onde está Instalado o Oo-
léglo. Os lotes comerciais e de sprvtços
somam 26 mil 896 m2 e o sistema viário
possui uma área de 56 mil m2. Além dos
apartamentos, Nova Ipanema tem 106
lotes unifamillares (com área mínima de
1 mil m2), que totalizam 133 mil m2. A
população permanente de 3 mil pessoas
deverá somar-se a flutuante, estimada
em 1 mil habitantes.

Nova Ipanema terá dois shopping»
centers e um edifício para profissionais
liberais, espaços de uso comum, bosque,
uma anarlna, um clube e o Colégio Anglo-
Americano, os dois ultimes em funciona-
mento. Muitos adquirentes de imóveis Já
residem no local. O bairro conta com re-
des de abastecimento de água e distri-
buição de gás, rede de esgotos com seis
estações de tratamento, telefones, ilumi-
nação pública com lâmpadas de vapor de
mercúrio (posteamento de aço e fiação
subterrânea), caixa de correio e um sis-
tema próprio de transporte coletivo, em
ônibus com ar condicionado, de hora em
hera, ligando Nova Ipanema ao Leblon,
e kombis, até Jacarepaguá.

As ruas são todas asfaltadas, pos-
suindo caixas coletoras de lixo, indica-
doies visuais, sistema de hidrantes e ar-
borização (mais de 5 mil árvores foram
plantadas!. O sistema de segurança é
inédito: uma central de segurança à en-
trada, um carro-patrulha equipado com

rádio e vários guardas percorrendo as
ruas com walk-talkles. Uma tela especial
protege os limites do bairro. Todos os
imóveis estão vendidos e 85% do projeto
já foi executado.

Inauguração
O Governador Faria Lima chegou a

Nova Ipanema, às lOh, sendo recebido
pelo Sr Moacir Gomes de Almeida. Esta-
vam presentes cs Secretários de Obras,
Hugo de Matos, e da Indústria, Comer-
cio e Turismo, Mareei Hasslocher.^Quan-
do as autoridades se dirigiam ao palan-
que oficial, a banda do Colégio Anglo-
Americano tocou Cidade Maravilhosa.
Após os discursos e o desfile escolar, o
Governador percorreu algumas ruas do
bairro e. o clube. Fez questão de conhe-
cer um dos apartamentos e elogiou a
qualidade da obra.

Da cerimônia participaram ainda o
presidente da empresa Esta (proprletá-
ria do terreno), Sr Tjong Oei; o presi-
dente da Plarcon Engenharia, Sr José
Alfredo Neves; o presidente da Sérgio
Dourado Empreendimentos Imobiliários,
Sr Sérgio Dourado, o superintendente da
Sudebar, Sr Almir Machado, e represen-
tantes de imobiliárias do Rio.

Promessa cumprida

Em seu discurso, o Sr Gomes Almei-
da disse que o sonho de muitos se trans-
forma em realidade e manifestou a sua
alegria "em poder dizer que cumprimos
o que prometemos aos nossos clientes, à
Sudebar, às demais autoridades que
aprovaram nossos projetos e, em eape-
ciai, à Caixa Econômica Federal que con-
fiou em nós, financiando o empreendi-
mento".

Ressaltou a união dos órgãos gover-
namentais com a iniciativa privada, res-
ponsável pela obra, que considerou "uma

reafirmação de superioridade de nosso
sistema neocapitalista de mercado para
a conquista dos objetivos almejados por
todos os brasileiros nos campos social e
econômico". Elogiou o trabalho dos ar-
qultetos, engenheiros, e empreiteiros, in-
dispensável para que a obra fosse com-
pletada a tempo e na qualidade previs-
ta. Destacou o apoio da CEF, o empenho
e a visão dos concessionários de serviços
públicos, sem o que "o sucesso do bairro
teria ficado em nossa imaginação".

"K hora de agradecer — concluiu —
e especialmente aos que não terão seus
nomes conhecidos, aos operários anônl-
mos para o público, mas sem os quais na-
da poderia ser feito. Da base à cúpula de
nossa pirâmide de trabalho, todos estão
de parabéns".

Para evitar futuros pro-
blemas de deslizamento do
solo — risco que realmente
existe — a Diretoria de
Gcotécnica pedirá a rc-
moção de alguns barracos
que estão sendo construídos
há um mês no sopé do mor-
ro da igreja de Nossa Sé-
nhora da Pena, em Jacaré-
paguá. Os barracos começa-
ram a ser erguidos à noite,
já passam de 20 e não há
mais a preocupação dos do-
nos em disfarçar a ocu-
pação da área.

A área, com cerca de B0
mil metros quadrados, é de
propriedade da Sra Maria
Sousa de Siqueira, única
herdeira do pai, Luís César
de Siqueira, que tomeu pos-
se do terreno em 1913 e foi
obrigado a brigar na Justl-
ça para não perdê-lo para
o Sr Fonseca Teles, que re-
clamou direitos sobre a ter-
ra. Aos 73 anos e com muita
disposição, a Sra Maria de
Siqueira disse que "o local
já íoi uma bonita chácara".

OCUPAÇÃO

O acesso à área é feito
pela Avenida Geremário
Dantas e depois, à esqtier-
da, pela Estrada do Gabi-
nal, ao longo da qual está
sendo construída uma série
de casas de alvenaria. Até
o Início do ano, a área esta-
va arrendada a uns portu-
gueses que mantinham ai-
gumas chácaras onde culti-
vavam verduras, mas, re-
centemente, o Estado desa-
propriou uma parte e o lo-
cal ficou abandonado.

Há cinco meses, começou
a ocupação do terreno da
Sra Maria de Siqueira, na
parte próxima a um peque-
no riacho. Ali foram cons-
truidos cerca de 30 barra-
cos. alguns com chiqueiros,
galinheiros e até mesmo
cercados para cabritos e ca-
valos.

A ocupação do sopé do
morro é bem mais recente,
isto é, um mês. Depois do
primeiro barraco, que sur-
giu da noite para o dia, o
terreno que antes era co-
berto de vegetação começou
a ser capinado e nivelado
em vários pontos. Agora, já
há mais de 20 barracos e,
ontem à tarde, alguns con-
tinuavam a ser construídos.
Segundo moradores da re-
gião, a maioria dos que
constróem barracos no local
está vindo da Cidade de
Deus, onde, inclusive, tem
casa.
ANTIGA CHÁCARA

No plano de recuperação sanitária e paisagisti-
ca da Lagoa Rodrigo de Freitas, o que teoricamente
parecia ser secundário — como a urbanização das
margens, por exemplo — está para ser concluído,
enquanto serviços fundamentais — como o desvio
das fedes de águas pluviais e de esgotos — nem se-
quer começaram.

As águas pluviais continuam chegando as mar-
gens pelas galerias. No lado da Avenida Epitácio
Pessoa o problema é mais grave, porque o esgeto se
mistura às águas pluviais, causando péssima im-
pressão e mau cheiro. Enquanto isso, a urbaniza-
cão em alguns trechos da Avenida Borges de Me-
deiros já está em fase de acabamento, o que nao
impede o lançamento de lixo em vários pontos.

Exemplo

AS SUGESTÕES

O plano de recuperação
Ida Lagoa, depois de enviado
ao Governador Faria Lima
e ao Prefeito Marcos
Tamoyo, foi tornado público
em janeiro do ano passado,
pela Fundação Esladual de
Engenharia dp Meio-Ambi-
ente. Logo em seguida for-
mou-se uma comissão mis-
ta, do Estado e Município,
para orientar sua execução
pelos diversos órgãos envol-
vidos. Este ano a comissão
reuniu-se apenas duas vezes
e seu presidente, Henrique
Bandeira :de Melo, da FEE-
MA, no momento está de
férias."

O plano tem quatro
sugestões básicas: desvio de
todos os esgotos da Lagoa
e do canal do Jardim de
Alá; remoção do lodo de es-
goto depositado em cinco
áreas próximas às mar-
gens; renovação da água do
mar; limpeza das margens,
aterro e regularização das
margens.

Só as duas últimas foram
cumpridas, assim mesmo
parcialmente. A limpeza
das margens ocorrru, prin-
cipalmente, em função da
u r b a nização. Entretanto,
quem circula pela Lagoa,
observa que há trechos in-
t e 1 rametVte abandonados,
como o próximo à sede da
Hipica. Mesmo as inúmeras
placas azuis e brancas r
Prefeitura, ameaçando com
multas de até CrS 15 mil
400, não evitaram o despejo
clandestino de lixo na par-

te mais recentemente urba-
nizada pela Prefeitura.

Ainda não foram instala-
das as bombas sugeridas
para o canal do Jardim de
Alá, com capacidade para
um fluxo de 6 m3 seg. para
permitir uma renovação da
água a cada 14,5 dias. O
canal, entretanto, está lim-
po e atuando melhor do que
antes, cm virtude da dra-
gagem de uma linha do la-
do do Clube Caiçaras, onde
o aspecto da água é bom.

LODO E RENOVAÇÃO

Não foi feita qualquer
obra no canal do Clube PI-
raquê, ao lado do Jóquei,
onde a água, muito suja, é
estagnada. Perto do clube
c em-outros quatro pontos
— em frente à igreja Santa
Maria Margarida, ao longo
da antiga Praia Grande e
nas margens a sudoeste —
não foram retiradas 80 mil
500 toneladas de lodo de es-
goto, como o plano da
FEEMA recomendou.

Nada — sequer projeto —
foi feito em relação ao
canal da Avenida Visconde
de Albuquerque, que deveria
remover para o mar, quan-
do necessário, a camada
superficial de água da la- ¦
goa permitindo uma reno-
vação interior. A Superin-
tendência de Rios e Lagoas,
órgão do Estado, diz que o
problema não lhe compete,
e sim ao Município, respon-
sável por todos os cursos
dágua entre Irajá e São
Conrado.

Em nome da cidade, por delegação
âp Governador Faria Lima, o superin-
tendente da Sudebar, arquiteto Almir
Machado, destacou o papel da empresa
privada no estabelecimento dos sistemas
de infra-estrutura do bairro, especial-
mente o saneamento básico, as redes
telefônicas e de energia elétrica. "Com is-
so» _ observou — "gerou-se um custo
localizado do empreendimento, mininii-
zando-se investimentos públicos e, como
decorrência, o custo social transferivel
à população da cidade".

Depois de agradecer ao Governador
pelos esforços desenvolvidos para a exe-
cução de obras como a duplicação da
Avenida das Américas, a ampliação do
sistema Cetel, a presença da Seria e da
FEEMA, a distribuição de água na re-
f'.ão e o sistema de gás encanado, o Sr
Almir Machado afirmou que Nova Ipa-
nema "é um exemplo vivo para aqueles
que pretendem seguir a estrada que con-
duz à procura dos ambientes mais apro-
priados à vida comunitária sadia e feliz
dos habitantes desta nossa terra".

Em sua casa, localizada -a
500 metros do local, mas de
onde vê todo o morro, a Sra
Maria Sousa de Siqueira
lembrou que "aquela área
deu muita preocupação ao
meu pai, Luís César de Si-
queira, Procurador da anti-
ga Companhia de Nave-
gação Costeira, já falecido".

— Ele tomou posse do
terreno e das benfeitorias,
em 1913, mas, depois, foi
obrigado a entrar na Justi-
ça com um processo contra
o Sr Fonseca Teles que re-
clamava as terras. Depois
de uma questão que durou
oito anos, o Supremo Tribu-
nal Federal deu ganho de
causa ao meu pai".

A Sra Maria de Siqueira
(no morro todos sabem &
seu nome) disse ter conhe-
cimento de que a área vem
sendo invadida e que já pe-
diu providências, à Região
Administrativa, o que até
agora não ocorreu. Sem sa-
ber o que fazer com o terre-
no, declarou que "como re-
cebi de herança de meu pai
(é filha única, solteira) vou
deixar para a familia, que
tem muitos pareutes".

Atualmente sua única
preocupação é quanto à sua
segurança pessoal, já que
foi assaltada duas vezes,
sendo a primeira, há cerca
de três meses: três rapazes
armados lhe levaram a vi-
trota, o rádio, jóias, CrS 4
mil 50 em dinheiro e até
um revólver Taurus novo;
na segunda vez, dia 8 deste
mês, os ladrões nada leva-
ram.

Lucas ganha
passarela
em 60 dias

A Assessoria de Comuni-
cações do DER informou
que dentro de 60 dias ficará
pronta a passarela de con-
creto que caiu sexta-feira
passada em Parada de Lu-
cas, depois de ser atingida
por uma carreta. Ontem,
foi colocada uma substituta,
de madeira. Segundo o
DER, a passarela não teve
sua estrutura afetada.

O DER explicou, ainda,
que a rampa de acesso da
Avenida Paulo de Froniin
para a Presidente Vargas
será concluída ainda este
mês e que os dois acessos
da Ponte Rio-Niterói que
dão para a Avenida Fran-
cisco BicaUio ficarão pron-
tos em outubro.

Tamoyo duplicará trecho
de estrada para facilitar o
acesso ao Centro Riotur

O Prefeito Marcos Tamoyo anunciou para hoje
a abertura da concorrência para a duplicação da
Estrada dos Bandeirantes, numa extensão de 9 km,
a fim de facilitar o acessão ao Centro Internacional
Riotur — que visitou de manhã. Disse que a obra
não será uma solução para a região, mas pelo me-
nos um paliativo, até que fique pronta a ligação
da Baixada de Jacarepaguá com o entroncamento
rodoviário na Avenida Brasil".

O Centro vai concluir um de seus pavilhões em
outubro para o 14? Congresso Internacional de Ra-
diologia — com a participação de mais de 10 mU
especialistas — e será inaugurado oficialmente era
janeiro de 78 com o Janeiro Fashion Show. O custo
das obras até aqui — CrS 360 milhões não preocupa
o Prefeito: "Não há preocupação de retorno de ca-
pitai, uma vez que toda a cidade será beneficiada
com 

'este 
pólo turístico".

TURISMO

O Prefeito justificou a
construção do Centro com
vocação turística do Rio.
Disse que da receita muni-
cipal 80% são provenientes
da prestação de serviços e.
desta parte, 

"a grande por-
centagem surge através da
atividade turística, pois só
o nome da cidade já é mar-
ca e garantia para agentes
de viagens. O Rio possui,
também, a melhor rede ho-
teleira do país, com 13 mil
apartamentos, o melhor ae-
roporto, as melhores praias
e a mais importante festa
popular do mundo"."Mas" — disse — "faltava
uma peça importante, que
era um centro de exposições
e congressos, um apelo para
os grandes eventos que
acontecem no mundo Intel-
ro e que o Brasil estava
perdendo por não possuir
um local mais sofisticado.
Entrei na Prefeitura j â
pensando no problema e a
idéia consolidou-se quando
recebi o médico Nlcola Ca-
minha, representante d o
Congresso Internacional de
Radiologia, que voltava da
Europa, onde se compreme-
tera a patrocinar, no Rio,
o próximo Congresso".

Contou que a partir daí

foram definidos os prazos
e ele criou a Riocentro —
administradora do Centro
— com capital de Cr$ 360
milhões. Em fevereiro de
1976, começou o aterro da
área, com areia do fundo
da Lagoa de Jacarepaguá e
a construção do pavilhão
l.eve inicio quese um ano
depois, com uma cobertura
de alumínio de 3Ü mil me-
tros quadrados. Até o final
de 1979 será montada a In-
fra-estrutura de apoio e co-
meçará a construção do pa-
vilhão central.

A chamada espinha dor-
sal do empreendimento se-
rá o pavilhão de entrada dc
conjunto, que terá um
shopping center com lojas,
r e s t a u rantes, boutiques,
boates, casas de espetáculos
e áreas de lazer. A passa-
gem para qualquer local do
Centro será obrigatória por
ali e mesmo que não esteja
ocorrendo qualquer evento,
haverá uma atração, por
causa deste pavilhão."Quando ordenei a cons--
trução do Centro, pedi para
que'não se repetissem os er-
ros dos que já existem e es-
ta solução de atrativo pare-
ce que foi um achado im-
portante", explicou o Pre-
feito.

Prefeito inaugura
urbanização e luzes

O Prefeito Marcos Ta-
moyo inaugura hoje, às llh,
os serviços executados nas
Praças Catolé da Rocha e
Santa Emiliana e Rua dos
Romeiros, constantes de
urbanização e iluminação,
cujo investimento foi de
CrS 5 milhões 267 mil 543,
com recursos da Caixa Eco-
nômica Federal.

A Praça Catolé da Rocha,
em Vigário Geral, teve o
seu coreto restaurado, além
de receber grama, arboriza-
ção e novo passeio de con-
creto. Foram instalados 560

metros de gradil de ferro
mais 4 mil watts em ilumi-
nação a vapor de mercúrio.

Á Praça Santa Emiliana
foi beneficiada com nova
pavimentação, j a r d 1 n s,
playground, nova arboriza-
ção e mais 7 mil 600 watts
em lâmpadas a vapor de
mercúrio. A Rua dos Ro-
meiros, próximo ao Largo
cia Penha, foi repavimenta-
da. com remanejamento das
galerias de águas pluviais, e
recebeu mais 2 mil 750
watts cm iluminação.
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Vereador acusa Governador
de gastar com o Estado a
cota do ICM do município

O Vereador Murilo Maldonado (MDB) protes-tou contra a "prestação de contas do Governador
do Estado, que está empregando o nosso ICM, o ICM
do Município do Rio de Janeiro, pagando bombei-
ros, policiais, professores do 2o grau e até o metrô.
Socorre, assim, todos os gastos, sem atentar paraos do Município. Isso significa, somente, uma com-
pleta insensibilidade, que representará, amanhã,
cifade e Estado endividados".

Foi aprovado, na ordem do dia, o.projeto de lei
n° 113, do Sr Murilo Maldonado, por 12 votos con-
tra um, apesar de estar a ata assinada por todos
os vereadores. O projeto trata do licenciamento das
jardineiras, no passeio dos logradouros públicos, re-
vogando o Decreto n° 1 027, de 1977, por ser poste-rior à posse da Câmara Municipal, o que obrigou
a sua transformação em mensagem, para julgamen-to pela casa.
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INFORMAÇÕES

A liderança do MDB en7
viou ao Tribunal de Contas
do Estado um pedido de In-
formações, de que constam
as seguintes questões: 1 —
qual o montante da arreca-
dação do ICM no Município
do Rio de Janeiro constante
da proposta orçamentária
do Estado para 1977/78?; 2
— considerando o disposto
no artigo 24 da Lei Comple-
mentar n? 20, esse valor
não deveria estar especifi-
cado nas rubricas de despe-
sas do orçamento, na parte
referente às despesas para
o município?; 3 — o des-
cumprimento do dispositivo
da. Lei Complementar nv 20
não implicaria no motivo de
recursos da aprovação
das contas do Governo do
Estado, considerando o que
determina a já citada lei?;

4 — quais as rubricas de
despesas com recursos com
ICM arrecadadas no muni-
cipio, nos exercícios d e
1977/78?; e 5 — o orçamen-
to plurianual do Estado pa-
ra o biênio 1977/78 previu
a aplicação de recursos do
ICM no município, para
despesas de investimentos?

A liderança, do MDB jus-
tificou o pedido tendo em
vista "a manifesta intenção
do Governo federal, ao bal-
xar a Lei Complementar nv
20, de atender às despesas
do Rio de Janeiro no perio-
do previsto para a adoção
da Fusão. Considerou, ain-
da, que o Ministério do Pia-
nejamento, em publicação
editada antes do decreto da
Fusão, manifestou sua In-
tenção de atender às neces-
sidades da população do
Rio.

Bispo denuncia injustiças
na Bahia e diz que Igreja
não pode assistir de longe

"Seria uma vergonha para a Igreja esconder-se
nas sombras da sacristia e assistir, de longe, a esse
cortejo fúnebre de injustiças inomináveis", decla-
rou o Bispo de Bonfim, Dom Jairo Rui Matos da
Silva, em depoimento sobre o problema da grilagemna Bahia, prestado à CPI estadual e ontem divul-
gado pela Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB).

Dom Jairo cita "milhares de homens esbulha-
dos nos seus direitos, espezinhados nas suas reivin-
dicações, dizimados pela violência, espancados pelaarbitrariedade, pisoteados por um progresso nem
sempre integral, enfim estraçalhados e devorados
por muitos que aninham no seu coração a ave de
rapina da ambição e do lucro desmedidos".
PELA DEMOCRACIA

O Bispo de Bonfim afir-
ma que "a grilagem, nos úl-
timos tempos, tem assumi-
do* características terríveis
(...), marcada, sem exceção,
pela brutalidade ...), gran-
de mal que' tem fechado
nosso humildes camponeses
num circulo de indescritível
desespero". Prevendo a ob-
jeção daqueles que pe.gun-
tam "o que é que a íg.eja
tem com isso", Dom Jairo
transcreve uma passagen
do documento Exigências
Cristãs de uma Ordem Poli-
tica, da última Assembléia-
Geral dos Bispos:"Jesus Cristo mandou que
a Igreja anunciasse e pro-
movesse a salvação. Em pie-
nitude ela será vivida riu
casa do Pai. Mas já deve
começar aqui na terra e
manifestar os seus fruços
pelo amor e pela frater-
nidade. No desempenho d*
sua missão, a exemplo ;ie
Jesus Cristo, a Igreja tem
que se comprometer com
todos os homens, esperai-
mente com os pobres". Se-
r i a "anacrônico, irrisóílí»,
a n t i c r istão, uma insen-
satez" o juízo de quem ain-
da recusasse à Igreja o dl-
reito e o dever de firmar
sua posição a respeito,
acrescenta Dom Jairo.

Depois de classlfftar de"Incomparável" a virtude
da Justiça, o Bispo acres-
centa que, com sua denún-
cia, mada mais pretende do
que ser "uma voz que se
soma aos clamores da
Nação pela democracia"
porque "não pode haver
democracia verdadeira sem
democratização da terra,,
sem igualdade de oportunl •
dade de acesso a esse bem
fundamental para a vida do
produtor rural".

O religioso diz também
que não pode haver demo-
cracla "sem que a lei esteja
a reger o processo de desen.
volvimento econômico, esse
desenvolvimento em nome
do qual tantos crimes vêm
sendo cometidos, tanta pri-
oridade vem sendo dada a
objetivos materiais, relegan-
do ao último plano aque-
le que deveria ser o centro
de toda preocupação desen-
volvimentista, oficial ou
privado: o Homem".
CONTRA A CADEIA

A grilagem afigura-se a
Dom Jairo como '' u m a
cadeia concatenada de
atentados contra a lei penal
e civil (...) que podt come-
çar no jagunço ou pisto-
leiro, ignorante e vitima,
ele próprio, das circunstan-
cias de miséria em que nas-
ceu e se formou, mas uma
cadeia que termina sempre

nos mandantes, os que re-
cebem os gordos benefícios
d a atividade criminosa".
Para levar a termo o pro-
cesso da grilagem, diz o Bis-
po, são necessários vários
protagonistas:"E' necessário encontrar
quem, em troca do salário
do crime, queime os barra-
cos, derrube as cercas, mate
a criação ou — o que não
é incomum — elimine flsi-
camente o lavrador que ou-
se lutar por seus direitos;
é necessário encontrar
quem escamoteie petições,
engavete certidões ou la-
vre escrituras escândalo-
samente fraudulentas; nem
se dispensa o policial indig-
no que subverta sua missão
e passe a ser instrumento
da desordem pública".
REFORMA AGRÁRIA

Depois de afirmar que
sua atitude "não* goteja o
ódio, não destila a malque-
rença nem pretende ddstan-
ciar e Inquietar pessoas", o
Bispo declara-se solidário
com os grilados, sem ex-
cluir do seu afeto os gri-
leiros, pois "só o amor con-
verte"."Não podemos, no entan-
to, compactuar com suas
atitudes (dos grileiros) que
dessangram a vida dos nos-
sos lavradores, desestimu-
Iam o seu labor frequen-
temente infrutuoso e os dei-
xam ao desabrigo pelas es-
tradas sem fim. Constatar
atos criminosos mão é per-
turbar a ordem social. Pro-
vocá-los, sim" — esclarece.

Dom Jairo afirma que "a
terra não pode ser concen-
trada nas mãos de poucos,
porque a todos foi dado o
direito de viver condigna-
mente. Reconhecendo que,
hoje, o direito de viver na
terra está transformado em
luta por viver, a Igreja se
sente à vontade para
apoiar as reivindicações dos
traba lhadores, de insti-
tuição de uma justiça agra-
ria dinâmica e imparcial,
de cumprimento da legis-
lação existente, como o Es-
tatuto da Terra e, sobretu-
do, de execução de uma re-
forma agrária profunda".

Entre os acusados peloBispo está o Príncipe Pedro
Carlos de Bourbon de Or-
leás e Bragança, que, atra-
vés da sua Agroflorestal
Maçaranduba, em Maraú,"pressiona cerca de 200 fa-
milias, cercando as estradas
e proibindo os trabalhado-
res de transitarem por elas.
Além disso, são feitas
ameaças ou propostas de
compra de terras por pre-
ços irrisórios. A policia já
entrou em cena, não para
fazer cumprir a lei, mias pa-
ra espancar trabalhadores".
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Barracos
vão sair de

Projeto da Lagoa conclui
as obras secundárias sen»

Os Srs Tjong Oei (E), Faria Lima e Almir Machado ouviram os elo-
gios do Sr Gomes de Almeida à união dé esforços que permitiu a obra

Faria Lima inaugura Nova
Ipanema como bairro padrão

O Governador Faria Lima inaugurou
ontem o bairro de Nova Ipanema, consi-
derando-o "um padrão a ser seguido em
toda a cidade, onde se procurou dar in-
fra-estrutura aos que moram na Barra
da Tijuca." Com uma área total de 400
mil m2, o novo bairro terá uma popula-
ção estimada em 3 mil moradores, nos
540 apartamentos, já entregues, e nas
106 casas constantes do projeto.

Durante a solenidade desfilaram os
alunos do Colégio Anglo-Americano, que
já funciona no local. O empresário Moa-
cir Gomes de Almeida, responsável pela
iniciativa, acentuou que "a responsabi-
lidade pelo êxito ou fracasso do em-
preendimento foi e permanece privada. A
fixação das regras do jogo foi e é de
competência da autoridade politica, o
Governo, representando a comunidade."

Filosofia
Depois de manifestar a esperança de

que o exemplo de Nova Ipanema se mui-
tiplique, o Sr Gomes de Almeida disse
acreditar "que é através da adequada ad-
ministração dos mecanismos operacio-
nais do modelo capitalista — direciona-
dos através de parâmetros que a autori-
dade politica pode neles introduzir —
que podemos atingir, da forma mais rá-
pida e econômica, bem como politica e
socialmente mais desejável, as metas a
que almeça a Nação."

"Lembro aos senhores" — continuou
— "que a opção que fazemos é funda-
mentalmente política, pois a democracia,
como a desejamos, tem como condição,
embora não como causa,.um sistema
aberto de mercado. E' possível haver sis-
tema político fechado convivendo com
uma economia capitalista, mas é impôs-
sivel o florescimento de uma democra-
cia política em regime de mercado íe-
chado." .

O projeto
Primeiro núcleo integrado do Plano

Lúcio Costa a ser terminado na Barra da
Tijuca, Nova Ipanema começou a ser
projetada em 1973 e sua urbanização foi
executada de maio de 1974 a junho de
1975. Seguiu-se a construção dos oito
edifícios que abrigam 540 apartamentos,
obra concluída em julho último. Esses
prédios ocupam 31 mil 750 m2 e repre-
sentam uma área construída de 100 mil
metros quadrados.

O bairro possui áreas de recreação e
lazer que somam 53 mil m2 e um terreno
de 6 mil 525 m2, onde está instalado o Oo-
légio. Os lotes comerciais e de serviços
somam 26 mil 896 m2 e o sistema viário
possui uma área de 56 mil m2. Além dos
apartamentos, Nova Ipanema tem 106
lotes unifamiliares (com área mínima de
1 mil ni2), que totalizam 133 mil m2. A
população permanente de 3 mil pessoasdeverá somar-se a flutuante, estimada
em 1 mil habitantes.

Nova Ipanema terá dois shoppings
centers e um edifício pára profissionaisliberais, espaços de uso comum, bosque,
uma marina, Um clube e o Colégio Anglo-
Americano, os dois últimos em funciona-
mento. Muitos adquirentes de imóveis járesidem no local. O bairro conta com re-
des de abastecimento de água e distri-
buição de gás, rede de esgotos com seis
estações de tratamento, telefones, ilumi-
nação pública com lâmpadas de vapor de
mercúrio (posteamento de aço e fiação
subterrânea), caixa de correio e um sis-
tema próprio de transporte coletivo, em
ônibus com ar condicionado, de hora em
hora, ligando Nova Ipanema ao Leblon,
e kombis, até Jacarepaguá.

As ruas são todas asfaltadas, pos-suindo caixas coletoras de lixo, indica-
dores visuais, sistema de hidrantes e ar-
borização (mais de 5 mil árvores foram
plantadas). O sistema de segurança é
inédito: uma central de segurança à en-
trada, um carro-patrulha equipado com

rádio e vários guardas percorrendo as
ruas cem walk-talkies. Uma tela especial
protege os limites do bairro. Todos os
imóveis estão vendidos e 85% do projeto
já foi executado.

Inauguração
O Governador Faria Lima chegou a

Nova Ipanema, ãs 10h, sendo recebido
pelo Sr Moacir Gomes de Almeida. Esta-
vam presentes cs Secretários de Obras,
Hugo de Matos, e da Indústria, Comer-
cio e Turismo, Mareei Hasslocher. Quan-
do as autoridades se dirigiam ao palan-
que oficial, a banda do Colégio Anglo-
Americano tocou Cidade Maravilhosa.
Após os discursos e o desfile escolar, o
Governador percorreu algumas ruas do
bairro e o clube. Fez questão de conhe-
cer um dos apartamentos e elogiou a
qualidade da obra.

Da cerimônia participaram ainda o
presidente da empresa Esta (proprietá-
ria do terreno), Sr Tjong Oei; o presi-
dente da Plarcon Engenharia, Sr José
Alfredo Neves; o presidente da Sérgio
Dourado Empreendimentos Imobiliários,
Sr Sérgio Dourado, o superintendente da
Sudebar, Sr Almir Machado, e represen-
tantes de imobiliárias do Rio.

Promessa cumprida

Em seu discurso, o Sr Gomes Almei-
da disse que o sonho de muitos se trans-
forma em realidade e manifestou a sua
alegria "em poder dizer que cumprimos
o que prometemos aos nossos clientes, à
Sudebar, às demais autoridades que
aprovaram nossos projetos e, em espe-
ciai, à Caixa Econômica Federal que con-
fiou em nós, financiando o empreendi-
mento".

Ressaltou a união dos órgãos gover-
namentais com a iniciativa privada, res-
pònsável pela obra, que considerou "uma
reafirmação de superioridade de nosso
sistema neocapitallsta de mercado para
a conquista dos objetivos almejados por
todos os brasileiros nos campos social e
econômico". Elogiou o trabalho dos ar-
quitetos, engenheiros, e empreiteiros, in-
dispensável para que a obra fosse com-
pletada a tempo e na qualidade previs-
ta. Destacou o apoio da CEF, o empenho
e a visão dos concessionários de serviços
públicos, sem o que "o sucesso do bairro
teria ficado em nossa imaginação".

"E' hora de agradecer — concluiu —
e especialmente aos que não terão seus
nomes conhecidos, aos operários anôni-
mos para o público, mas sem os quais na-
da poderia ser feito. Da base à cúpula de
nossa pirâmide de trabalho, todos estão
de parabéns".

Exemplo

Em nome da cidade, por delegação
do Governador Faria Lima, o superin-
tendente da Sudebar, arquiteto Almir
Machado, destacou o papel da empresa
privada no estabelecimento dos sistemas
de infra-estrutura do bairro, especial-
mente o saneamento básico, as redes
telefônicas e de energia elétrica. "Com is-
so" — • observou — "gerou-se um custo
localizado do empreendimento, minimi-
zando-se investimentos públicos e, como
decorrência, o custo social transferivel
à população da cidade".

Depois de agradecer ao Governador
pelos esforços desenvolvidos para a exe-
cução de obras como a duplicação da
Avenida das Américas, a ampliação do
sistema Cetel, a presença da Seria e da
FEEMA, a distribuição de água na re-
g'.ão e o sistema de gás encanado, o Sr
Almir Machado afirmou que Nova Ipa-
nema "é um exemplo vivo para aqueles
que pretendem seguir a estrada que con-
duz à procura dos ambientes mais apro-
priados à vida comunitária sadia e feliz
dos habitantes desta nossa terra".

Jacarepaguá começar serviços básicos
Para evitar futuros pro-

blemas de deslizamento do
solo — risco que realmente
existe — a Diretoria de
Geotécnlca pedirá a re-
moção de alguns ba.racos
que estão sendo construídos
há um mês no sopé do mor-
ro da Igreja de Nossa Se-
nhora da Pena, em Jacaré-
paguá. Os barracos começa-
ram a ser erguidos à noite,
já passam de 20 e não l.á
mais a preocupação dos do-
nos em disfarçar a ocu-
pação da área.

A área, com cerca de 50
mil metros quadrados, é de
propriedade da Sra Maria
Sousa de Siqueira, única
herdeira do pai, Luis César
de Siqueira, que tomeu pos-
se do terreno em 1913 e foi
obrigado a brigar na Justi-
ça para não perdé-lo para
o Sr Fonseca Teles, que re-
clamou direitos sobre a ter-
ra. Aos 73 anos e com muita
disposição, a Sra Maria de
Siqueira disse que "o local
já foi uma bonita chácara".

OCUPAÇÃO

O acesso à área é feito
pela Avenida Geremário
Dantas e depois, à esquer-
da, pela Estrada do Gabi-
nal, ao longo da qual está
sendo construída uma série
de casas de alvenaria. Até
o inicio do ano, a área esta-
va arrendada a uns portu-
gueses que mantinham ai-
gumas chácaras onde culti-
vavam verduras, mas, re-
centemente, o Estado desa-
propriou uma parte e o lo-
cal ficou abandonado.

Há cinco meses, começou
a ocupação do terreno da
Sra Maria de Siqueira, na
parte próxima a um peque-
no riacho. Ali foram cons-
truidos cerca de 30 barra-
cos, alguns com chiqueiros,
galinheiros e até mesmo
cercados para cabritos e ca-
valos.

A ocupação do sopé do
morro é bem mais recente,
isto é. um mês. Depois do
primeiro barraco, que sur-
giu da noite para o dia, o
terreno que antes era co-
berto de vegetação começou
a ser capinado e nivelado
em vários, pontos. Agora, já
há mais de 20 barracos e,
ontem à tarde, alguns con-
tinuavam a ser construídos.
Segundo moradores da re-
gião, a maioria dos que
constróem barracos no local
está vindo da Cidade de
Deus, onde, inclusive, tem
casa.
ANTIGA CHÁCARA

Em sua casa, localizada _
500 metros do local, mas de
onde vê todo o morro, a Sra
Maria Sousa de Siqueira
lembrou que "aquela área
deu muita preocupação ao
meu pai, Luis César de Si-
queira, Procurador da anti-
ga Companhia de Nave-
gação Costeira, já falecido".

— Ele tomou posse do
terreno e das benfeitorias,
em 1913, mas, depois, foi
obrigado a entrar na Justi-
ça com um processo contra
o Sr Fonseca Teles que re-
clamava as terras. Depois
de unia questão que durou
oito anos, o Supremo Tribu-
nal Federal deu ganho de
causa ao meu pai".

A Sra Maria de Siqueira
(no- morro todos sabem o
seu nome) disse ter conhe-
cimento de que a área vem
sendo invadida e que já pe-
diu' providências, à Região
Administrativa, o que até
agora não ocorreu. Sem sa-
ber o que fazer com o terre-
no, declarou que "como re-
cebi de herança de meu pai
(é filha única, solteira) vou
deixar para a familia, que
tem muitos parei.tes".

Atualmente sua única
preocupação é quanto à sua
segurança pessoal, já que
foi assaltada duas vezes,
sendo a primeira, há cerca
de três meses: três rapazes
armados lhe levaram a vi-
trola, o rádio, jóias, CrS 4
mil 50 em dinheiro e até
um revólver Taurus novo;
na segunda vez, dia 8 deste
mês, os ladrões nada leva-
ram.

Lucas ganha
passarela
em 60 dias

A Assessoria de Comuni-
cações do DER informou
que dentro de 60 dias ficará
pronta a passarela de con-
creto que caiu sexta-feira
passada em Parada de Lu-
cas, depois de ser atingida
por uma carreta. Ontem,
foi colocada uma substituta,
de madeira. Segundo o
DER, a passarela não teve
sua estrutura afetada.

O DER explicou, ainda,
que a rampa de acesso da
Avenida Paulo de Frontin
para a Presidente Vargas
será concluída ainda este
mês e que os dois acessos
da Ponte Rio-Niterõi que
dão para a Avenida Fran-
cisco Bicalho ficarão pron-
tos em outubro.

No plano de recuperação sanitária e paisàgisti-
ca da Lagoa Roarigp de Freitas, o que teoricauiente
parecia ser secundário — como a urbanização das
margens, por exemplo — está para ser concluído,
enquanto serviços fundamentais — como o desvio
das redes de águas pluviais e de esgotos — nem se-
quer começaram.

As águas pluviais continuam chegando às mar-
gens, pelas galerias. No lado da Avenida Epitácio
Pessoa o problema é mais grave, porque o esgoto se
mistura às águas pluviais, causando péssima im-
pressão e mau cheiro. Enquanto isso, a urbaniza-
ção, em alguns trechos da Avenida Borges de Me-
deiros, já está em fase de acabamento, o que não
impede o lançamento de lixo em vários pontos.
AS SUGESTÕES

O plano de recuperação
ida Lagoa, depois de enviado
ao Governador Faria Lima
e ao Prefeito Marcos
Tamoyo, foi tornado público
cm janeiro do ano passado,
pela Fundação Estadual de
Engenharia do Meio-Ambi-
ente. Logo em seguida for-
mou-se uma comissão mis-
ta, do Estado e Município,
para orientar sua execução
pelos diversos órgãos envol-
vidos. Este ano a comissc.o
reuiiki se apenas duas vezes
e seu presidente, Henrique
Bandeira de Melo. da FEE-
MA. no momento está de
férias.

O piano tem quatro
sugestões básicas: desvio de
todos cs esgotos da Lagoa
e do canal do Jardim de
Alá; remoção do lodo de es-
goto depositado em cinco
áreas próximas às mar-
gens; renovação da água ido
mar; limpeza das margens,
aterro e regularização das
margens..

Só as duas últimas foram
cumpridas, assim mesmo
parcialmente. A limpeza
das margens ocorreu, prin-
cipalment.e, em função da
u r b a nizaçíc. Entretanto,
quem circula pela Lagoa,
observa que há trechos in*
t e i ramente abandonados,
como o próximo à sede da
Hípica. Mesmo as inúmeras
placas azuis e brancas **
Prefeitura, ameaçando com
multas de até CrS 15 mil
400. não evitaram o desnejo
clandestino de lixo na par-

te mais recentemente urba-
nizada pela Prefeitura.

Ainda não foram Instala-
das as bombas sugeridas
para o canal do Jardim de
Alá, com capacidade para
um fluxo de 0 m3 seg. para
permitir uma renovação da
água a cada 14,5 dias. O
canal, entretanto, está lim-
po e atuando melhor do que
antes, cm virtude da dra-
gagem de uma linha do la-
do do Clube Caiçaras, onde
o aspecto da água é bora.

LODO E RENOVAÇÃO

Náo foi feita qualquer
obra no canai da Cinte Pi-
raquê, ao lado do Jóquei,
onde a água, muito suja. é
estagnada. Perto do clube
e em outros quatro pontos
— em frente à igreja Santa
Maria Margarida, ao longo
da antiga Praia Grande e
nas margens a sudoeste —
não foram retiradas 80 mil
500 toneladas de lodo de es-
goto. como o plano da
FEEMA recomendou.

Nada — sequer projeto —
foi feito em relação ao
canal da Avmida Visconde
de Albuquerque, que deveria
remover para o mar, quan-
do necessário, a camada
superficial de água da la-,
goa permitindo uma reno-
vação interior. A Superin-
tendência de Rics c Lagoas,
órgão do Estado, diz que o
problema não lhe compete,
e sim ao Município, respon-
sável por todos os cursos
dágua entre Irajá e São
Conradc.

Tamoyo duplicará trecho
de estrada para facilitar o
acesso ao Centro Riotur

O Prefeito Marcos Tamoyo anunciou para hoje
a abertura da concorrência para a duplicação da
Estrada dos Bandeirantes, numa extensão de 9 km,
a fim de facilitar o acessão ao Centro Internacional
Riotur — que visitou de manhã. Disse que a "obra
não será uma solução para a região, mas pelo me-
nos um paliativo, até que fique pronta a ligação
da Baixada de Jacarepaguá com o entroncamento
rodoviário na Avenida Brasil".

O Centro vai concluir um de seus pavilhões em
outubro para o 14° Congresso Internacional de Ra-
diologia — com a participação de mais de 10 mil
especialistas — e será inaugurado oficialmente em
janeiro de 78 com o Janeiro Fashion Show. O custo
das obras até aqui — CrS 360 milhões não preocupa
o Prefeito: "Não há preocupação de retorno de ca-
pitai, uma vez que toda a cidade será beneficiada
com este pólo turístico".
TURISMO

O Prefeito justificou a
construção do Centro com
vocação turística do Rio.
Disse que da receita muni-
cipal 80% são provenientes
da prestação de serviços e,
desta parte, "a grande por-
centagem surge através da
atividade turística, pois só
o nome da cidade já é mar-
ca e garantia para agentes
de viagens. O Rio possui,
também, a melhor rede ho-
teleira do pais, com 13 mil
apartamentos, o melhor ae-
roporto, as melhores praias
e a mais importante festa
popular do mundo"."Mas" — disse — "faltava
uma peça importante, que
era um centro de exposições
e congressos, um apelo para
os grandes eventos que
acontecem no mundo intei-
ro e que o Brasil estava
perdendo por não possuir
um local mais sofisticado.
Entrei na Prefeitura j á
pensando no problema e a
idéia consolidou-se quando
recebi o médico Nicola Ca-
minha, representante d o
Congresso Internacional de
Radiologia, que voltava da
Europa, onde se comprome-
terá a patrocinar, no Rio,
o próximo Congresso".

Contou que a partir dai

foram derimdos os prazos
e ele criou a Riocentro —
administradora do Centro
— com capital de Cr$ 360
milhões. Em fevereiro de
1976, começou o aterro da
área, com areia do fundo
da Lagoa de Jacarepaguá e
a construção do pavilhão
teve inicio quese um ano
depois, com uma cobertura
de alumínio de 30 mil me-
tros quadrados. Até o final
de 1979 será montada a in-
fra-estrutura de apoio e co-
meçará a construção do pa-
vilhão central.

A chamada espinha dor-
sal do empreendimento se-
rá o pavilhão de entrada do
conjunto, que terá u m
shopping center com lojas,
restau rantes, boutiques,
boates, casas de espetáculos
e áreas de lazer. A passa-
gem para qualquer local do
Centro será obrigatória por
ali e mesmo que não esteja
ocorrendo qualquer evento,
haverá uma atração, por
causa deste pavilhão."Quando ordenei a cons-
trução do Centro, pedi para
que não se repetissem os er-
ros dos que já existem e es-
ta solução de atrativo pare-
ce que foi um achado im-
portante", explicou o Pre-
feito.

Prefeito inaugura
urbanização e luzes

O Prefeito Marcos Ta-
nioyo inaugura hoje. às llh,
os serviços executados nas
Piaças Catolé du Rocha e
Santa Emiliana e Rua dos
Romeiros, constantes de
urbanização e iluminação,
cujo investimento foi de
Cr$ 5 milhões 267 mil 543,
com recursos da Caixa Eco-
nòmica Federal.

A Praça Catolé da Rocha,
em Vigário Geral, teve o
seu coreto restaurado, além
de receber grama, arboriza-
ção e novo passeio de con-
creto. Foram instalados 560

metros de gradil de ferro e
mais 4 mil watts em ilumi-
nação a vapor de mercúrio.

A Praça Santa Emiliana
foi beneficiada com nova
pavimentação, jardins,
playground, nova arboriza-
cão e mais 7 mil 600 watts
em lâmpadas a vapor de
mercúrio. A Rua dos Ro-
meiros, próximo ao Largo
da Penha, foi repavlmenta-
cia. com remanejamento das
galerias de águas pluviais, e
recebeu mais 2 mil 750
watts em iluminarão.
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FGV abre em outubro cursos
de administração e inclui
turismo pela primeira vez

O 5o Ciclo de Cursos de Administração de Em-
presas, último de 1977, será iniciado pela Fundação
Getúlio Vargas no dia 17 de outubro, incluindo,
pela primeira vez, um curso experimental, em duas
semanas, de Relações Públicas em Turismo. Os par-
ticipantes com o mínimo de 75% de freqüência re-
ceberão certificados.

O Ciclo apresenta 26 cursos, entre os quais os
de Noções de Computadores para Executivos, Pes-
quisa Operacional, Administração de Cargos e Sa-
lários e Simplificação do Trabalho, de utilidade para
empresas e órgãos do serviço público. As inscrições
estão abertas, na Praia de Botafogo, 190, sala 311,
de 8h30m às 20h30m.

MATRICULA

Embora não seja exigido
diploma universitário dos
participantes, é indispensá-
vel que apresentem forma-
ção ou vivência què os ha-
billte a acompanhar estudos
em nível superior. As vagas
serão' concedidas rigorosa-
mente de acordo com a or-
dem cronológica das matrí-
cuias, as quais se efetivam
com a entrega da ficha de
inscrição, devidamente pre-
enchida e com o pagamento
da taxa.

Haverá duas aulas por
dia, de segunda a quinta-
feira, nos horários de
18h45m às 20h e de 20hl5m
às 21h30m. Ocorrendo feria-
do durante a semana, have-
rá recuperação numa sexta-
feira. Para informações, os
telefones sâo: 286-8499 e
246-8452 (diretos) e 266-1512,
ramais 112 e 115.

A relação dos cursos é a
seguinte: 80 horas: Básico
de Administração, Noções de
Contabilidade e Análise de
Balanço, Administração Pi-
nanceira I, Administração
Financeira II, Mercado de
Capitais, Pessoal, Formação
de Coordenadores de Trei-
namento, Marketing, Gerên-
cia de Vendas, Organização
• Métodos, Administração

de Projetos, Noções de
Computadores para Executl-
vos, Pesquisa Operacional,
Administração de Hotéis, e
Atualização em Matemátl-
ca; 40 horas: Open Market,
Dinâmica de Grupo, Avalia-
ção de Desempenho, Gerên-
cia por Objetivos; 60 horas:
Administração de Cargos e
Salários; 50 horas: Plane-
j a m e n t o da Produção e
Controle Estatístico de Qua-
lidade; 30 horas: PERT/
CPM aplicado a projetos;
20 horas: Simplificação do
Trabalho, Relações Públicas
em Turismo e Imposto de
Renda (Pessoa Jurídica).

As datas e taxas serão as
seguintes: Relações Públi-
cas em Turismo, Imposto de
Renda (Pessoa Jurídica) e
Simplificação do Trabalho,
21/11 a 1/12, Cr$ 2 mil 400;
PERT/CPM Aplicado a Pro-.
jetos, 17/10 a 4/11, Cr$ 2
mil 500; Gerência por Obje-
tivos e Open Market, 17/10
a 10/11, Cr$ 3 mil 400; Ava-
liacão de Desempenho, 16/11
a 8/12, Cr$ 3 mil 400; Con-
trole Estatístico de Quali-
dade e Planejamento da
Produção, 17/10 a 18/11, Cr$
4 mil 200; Administração de
Cargos e Salários, 17/10 a
24/11, Cr$ 4 mil 600; Dina-
mica de Grupo, 17/10 a 8/12,
Cr$ 4 mil 200; demais cur-
sos, 17/10 a 8/12, Cr$ 5 mil.

Funabem tem
78 pedidos
de adoções

Inaugurada há duas se-
manas, a primeira agência
nacional de adoção, criada
pela Funabem em convênio
com a Fundação Estadual
de Educação do Menor
(Feem) e Fundação Romão
Duarte, já recebeu 78 pedi-dos "mas até o momento
nenhuma adoção foi con-
cretizada: estão todos em
estudo", segundo a coorde-
nadora das agências Sra
Maria Selete de Novaes.

Com uma equipe perma-
ncnte de psicólogos, psiquia-trás, pediatras e assistentes
sociais, a agência atende,
em média, a 18 pessoas por
dia, na maioria casais bran-
cos, de classe média, à pro-
cura de crianças recém-
nascidas. A agência funcio-
na na Rua Conselheiro Fer-
raz, 54, Lins de Vasconcelos,

e encaminha crianças de
até 5 anos.
ENTREVISTAS

Ainda nenhuma criança
foi adotada através da
agência porque, explica a
coordenadora, "estamos na
fase de entrevista o que
exige muito sigilo e, em se-
guida, partiremos para as
entrevistas domiciliares. Só
depois de superadas estas
etapas, entraremos em con-
tato com as duas fundações
que trabalham em convênio
com a agência. (Fundação
Romão Duarte e Feem) pa-
ra que enviem a criança
adequada"."O nosso trabalho é multo
demorado, pois exige uma
análise profunda das pes-
soas que procuram. O im-
portante é encontrar a fa-
milia adequada para a cri-
anca abandonada e não a
criança adequada para a
família que nos procura",
explica a assistente social,
Sra Elizabeth Bezerra.

Dentro dos requisitos bá-
sicos legais, o adotante deve
ter mais de 30 anos, com di-
ferença mínima de 16 anos
em relação «\ Idade do ado-
tado. Os casais precisam de,
no mínimo, cinco anos de
vida conjugai, mas a ado-
ção independe do estado ci-
vil:' o adotante pode ser sol-
teiro.

Sepetiba recebe mais larvas de camarões
A criação de espécies aquátl-

cas em tanques é uma atividade
econômica que tem futuro no Bra-
sil, afirmou ontem o Secretário de
Agricultura, José Peres, quando
presenciava o lançamento de mais
120 mil pós-larvas de camarão-ro-
sa na baia de Sepetiba, nas proxl-
mldades do canal do Bacalhau.

Com o despejo, elevou-se a cer-
ca de 250 mil o número de pós-lar-

vas jogíidas na bala de Sepetiba, de
acordo com o Projeto Camarão Ma-
rinho que a Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Estado do Rio de
Janeiro vem desenvolvendo com a
finalidade de estimular o cultivo
em cativeiro e avaliar os estoques
para dar orientação à pesca de ca-
marão,

Depois de considerar o cultivo
de camarão em tanques como ati-

vldade promissora no país, o Sr Jo-
sé Resende Peres destacou as pos-slbllldades do Estado do Rio no se-
tor, com base em pesquisas da Pe-
sagro-Rlo: "Pode-se obter uma pro-dução de 2 mil 250 quilos por hec-
tare, uma das mais elevadas do
mundo"."Essa produção é excelente, em
comparação com os 2 mil 300 qul-los obtidos no Japão, primeiro pais

a desenvolver uma técnica de cuítf-
vo de várias espécies a nivel comer-
ciai", frisou o Secretário.

As larvas de camarão lançadas
até agora na baia de Sebetiba fo-
ram obtidas na desova de fêmeas
maduras, na Estação Experimental
de Aquicultura de Guaratlba. Os
animais estão sendo capturados no
litoral fluminense pelo navio dl
pesquisa pesqueira Malacostraca.

SINDICATO DOS DISTRIBUIDORES E VENDEDORES
DE JORNAIS E REVISTAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SEDE-PRÓPRIA: RUA CAMERINO, 128 - 4.» ANDAR - GRUPO 401

CONVITE
A Diretoria do Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais e Re-

vistas no Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar a V. Excia. e Exma.
Família, para assistirem a solenidade religiosa pela passagem do 45? aniversá-
rio de fundação desta entidade, na próxima segunda-feira, dia 26 do corrente,
com a seguinte programação:
10 horas — Missa Solene a ser oficiada pelo Padre Consfantino no Altar-

Mor da Igreja de São Francisco de Paula, no Largo de São
Francisco;

10,30 horas — Homenagem ao nosso Sindicato a ser prestada pela Banda de
Música da Casa do Pequeno Jornaleiro;

11 horas — Encerramento, com os nossos agradecimentos a todos os pre-
sentes a essa festa.

Rio de Janeiro, 19/09/1977

a.) ELIAS OE JORA - Presidente
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Coloque nesse espaço qualquer
tubo que você conheça.

Tubos, com ou sem costura, são iguais para
as aplicações previstas nas normas API, ASTM,
ABNT, AWWAe outras.
Antes de especificar um tubo, compare.
Compare as normas técnicas que definem
aplicações, especificações, processos de
fabricação, testes de inspeção.
Compare a qualidade:
Os tubos Confab têm na solda Confab sua
parte mais resistente. Compare o rigor do
controle de qualidade. E a garantia dos tubos
com costura Confab.
Compare os diâmetros e as espessuras:

Compare custos:
Verifique os pesos e os preços por metro.
Analise os custos de instalação.
E as vantagens que representam tubos com 12
metros, exclusivos da Confab.

(Após comparar os tubos Confab com todos os
demais encontrados nos mercados nacional e
internacional, verá que apenas alguns
fabricantes no mundo inteiro produzem tubos
com a mesma qualidade oferecida pela
Confab).

O INDUSTRIAL S.A.
DIVISÃO DE TUBOS

Os tubos'Confab são absolutamente redondos
em toda a extensão. Outros têm a mesma
espessura nominal, mas não têm a mesma
uniformidade nem a mesma centralização.

São Caetano do Sul (Matriz) Depto. Comercial '

Avenida da Prosperidade, 374
Cx. Postal 21 - Tel.: 441-4455 (PABX)
Telex: 0114039 CON F -Telegrama: CONFAB
CEP 09500 - São Caetano do Sul - SP

Escritório Rio de Janeiro
Tels.: 224-8766 - 224-6240 - 224-4815
Telex: 02122755 CONF - RIOCONFAB Rio de Janeiro - RJ

Pindamonhangaba (Fábrica)
Tels,: 2380 - 2438 - 2681 - 2356 - 2971 - SP

Nenhuma solicitação é pequena para o Atendimento Confab.

CAMISAS
Sob medida
IVAN E MARY
R. Visconde de Pirajá,

,452 - laja 23,
TeU 267-9895
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COMUNICADO
Wlrz Paul Carl Willy, nascido «m

Hamburgo, República Federal da
Alemanha, no dia 28 de agosto efe
1894, cidadão brasileiro desde 20
de outubro de 1932, filho de Paul
Win (1872-1957) e de Elise Melina
Maria, Muller quando solfeira (1876-
1936), «ncontra-se desaparecido. Ele
passou sua juventude em Hambur-
BO. Em 10 de março dc 1927, ca-
sou-se com Theodora Wilhelmine
Henrieíte nascida Huhncken, de
quem se separou em 8 de julho
de 1929.

Em ianciro de 1924, o desa-
parecido viajou para o Brasil. No
dia 3 d« dezembro de T926, vindo
da Bahia, apresentou-se na repre-
sentação diplomática da Suíça. Seu
domieflio atual é desconhecido. Não
te sabe sa eslá vivo, se st caiou
outra vez ou se tem descendentes.

O desaparecido, seus eventuais
descendentes bem como qualquer
pessoa que saiba do destino de
Wirz Paul Carl Willy ou de seus
familiares, sâo convocados, através
deste edital, a dar informações, ata
30 de setembro de 1978, à seguin-
te repartição judicial: Bezirksgcrich-
tskanzlei Hlnwil, CH-8340 Hinwil -
Suíça.

Se não houver resposta a este
comunicado, Wirz Paul Carl Willy
será considerado desaparecido, ' 

pa-
ra efeitos legais na Suíça.

Hinwü 7 de setembro de 1977

Secretário da corte distrital de
Hinwii — Dr, F. Ste^nmann, im
nome do juiz titular, encarregado
d* processos sumários.
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JORNAL BANDEIRANTES
CANAL7©

GUANABARA

De segunda
a sábado
19:20. A cores.
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Festa da árvore lembra que
é tempo de primavera e se
precisa preservar o verde

Ê Tempo de Primavera — um programa que
pretende atingir tanto os estudantes como toda a
comunidade — será lançado hoje pela Secretária
Estadual de Educação nos 64 municípios fluminen-
&es, em comemoração à festa anual da árvore. Seu
objetivo não é apenas incentivar o plantio, mas
principalmente conscientizar a população para a
preservação do verde.

Também a Secretaria Municipal de Educação
iniciará nas 787 escolas da rede a plantação de 700
mil mudas, por todos os seus alunos. A Secretaria
de Agricultura celebrará a data no dia 23, plantan-
do um jacarandá e três bauhinias no Jardim Bota-
nico de Niterói. Duas exposições — de fotografias
de flores e de plantas vivas — serão inauguradas
então pelo Secretário José Resende Peres, que fala-
rá sobre a importância da defesa da flora e da fauna
e do uso racional dos recursos naturais.
FESTA DA ARVORE

Comemorada desde a An-
tlguldade em paises da Eu-
ropa, Asla e África, a festa
da árvore era sempre reali-
zada em datas próximas ao
inicio da época de chuvas
oú de preparação da terra
para cultivo, consistindo ge-
ralmente de excursões a lo-
cais que ofereciam conta-
to íntimo com a natureza.
Sua oficialização deveu-se
ao Governo do Estado de
Nebraska, Estados Unidos,
que fixou em 22 de abril a
celebração da festa.

No Brasil, o Dia da Ar-
vore foi transformado pelo
Governo em Festa Anual
da Arvore pelo Decreto n.°
55 795 de 24 de fevereiro de
1965, variando as datas de
comemoração nos diferentes
Estados. No Rio de Janeiro,
os festejos são realizados na
semana que vai de 21 a 27
de setembro.

TEMPO DE PRIMAVERA

Desta vez, a Coordenação
de Moral e Civismo da Se-
cretaria Estadual de Educa-
ção lançará o programa E'
Tempo de Primavera, que se
estenderá por toda a esta-
ção. O projeto se divide em
três etapas: Cultive o Amor
na Escola: Plante, a nível
escolar; Minha Praça E' um.
Jardim, visando a comuni-
dade periférica da escola, e
Minha Cidade E' Mais Ver-
de, a nivel de cidade.

Já a partir de hoje, 12 mil
vigilantes do meio-ambien-
te (escolares treinados) po-
rão em prática o programa
tentando "engajar a comu-
nidade ao trabalho de pre-
servação do meio, através
dos clubes, associações de
bairros, Igrejas e prefeitu-
ras, para que estes promo-
vam cursos de jardinagem,
palestras e visitas a hortos
florestais (passeios ecológi-
cos), além de trabalhos ma-
nuals sobre o tema".
VERDE E' VIDA

Sob o slogan Verde E' Vi-
áa, a Secretaria de Educa-
ção do Município iniciará
hoje, às llh, em suas 787
escolas, o plantio de 700 mil
mudas, uma para cada alu-
ho, como parte integrante
do projeto Preservar Para
Viver, já em execução em
toda a rede escolar municl-
pai com o fim de'proteger
as áreas verdes e transmi-
tir conhecimentos "que
dêem ao aluno uma autên-
tica consciência da neces-
sidade de preservação do
meio".

Em cada escola, a crian-
ça plantará sua árvore. e

receberá um certificado,
com que concorrerá a prê-
mios a serem sorteados dia
24 pela Loteria Federal.
Uma solenidade especial
("o plantlo-simbolo") será
realizada na Escola Profes-
sora Leocádia Torres, em
Pedra dé Guaratiba, onde
serão plantadas 245 mudas
que darão origem a um bos-
que.

Já as comemorações da
Secretaria de Agricultura
se farão na próxima sexta-
feira, 23, dia da entrada da
primavera, às 9h, no Jar-
dim Botânico de Niterói,
antigo Horto Nilo Peçanha.
Após o hasteamento da
Bandeira Nacional e de um
discurso do Secretário José
Resende Peres, diversas
mudas de árvores serão
plantadas pelo delegado es-
tadual do IBDF, Sr José
Carlos Horta Barbosa, o
presidente da FEEMA, Sr
Haroldo Matos de Lemos, o
consultor Edgard Strang e
o paisagista Carlos Peri.

As 9h30m, será aberta a
Ia. Exposição de Fotogra-
fias dè Flores, no Palácio
Euclides da Cunha, que
exibirá 37 fotos em preto e
branco e 70 coloridas. A
mostra de plantas naturais
começará às lOh, na estufa
n.° 2 do Jardim Botânico
de Niterói, com a presença
de 18 produtores de Niterói,
Maricá, Nova Friburgo,
Itaipava, Rio e São Paulo,
que receberão medalhas de
honra ao mérito e diplomas
de participação.

SELO E CARIMBO

A Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT)
dança hoje em todas as di-
retorias regionais no pais o
selo e o carimbo Proteção à
Flora, completando a série
Defesa ão Meio-Ambiente.
De autoria do artista Hum-
berto Franceschi, trata-se
de uma reprodução foto-
gráfica, (impressa em off-
set) dó caraguatá, planta
cientificamente chamada
de neoregelia carolinae. Da
família das bromeliáceas,
ela é encontrada no Estado
do Rio de Janeiro, espe-
cialmente nas florestas da
serra do Mar, e hoje está
ameaçada de extinção.

Em papel fosforescente
gomado, o selo tem o valor
unitário de CrS 1,30, emis-
são de 2 milhões de exem-
plares em folhas de 50 uni-
.dades, 24 x 38mm, picote de
29 x 41mm, data de 27 de
setembro de 1977 e prazo
de recolhimento de dois
anos.
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Procurador aponta eleição
para Prefeitura de Niterói
como falha na lei da fusão

Durante exposição que fez ontem no 89 Con-
gresso Nacional de Procuradores do Estado, o Pro-
curador-Geral Roberto Paraíso Rocha, considerou
como falha da Lei Complementar n<? 20 (fusão GB-
RJ) o fato de não ter permitido a nomeação do Pre-
feito de Niterói, ex-Capital do antigo Estado do Rio.

O Sr Roberto Paraíso Rocha explicou, na expo-
sição, que trataria de um tema mais político do que
jurídico. Como a questão foi levantada na hora das
perguntas, ele se autocensurou, determinando que
sua citação fosse cortada das notas taquigráficas.
Negou-se, em seguida, a dar esclarecimentos à im-
prensa.

A tropa formou na ilha de Villegaignon, ao som do Hino Nacional, para a entrega düs espadas

Marinha entrega as espadas
a seus 88 novos tenentes

Comissão
altera os
horários

O Secretário de Adminis-
-tração, limar Penna Mari-
nho Sobrinho, irá a Brasília
amanhã, onde apresentará
à Comissão Interministerial
o relatório da reunião da
Comissão d e Reescalona-
mento, que decidiu pela al-
teração dos horários, no
Centro do Rio e no de Nite-
rói, das 9h às 19h, de segun-
da a sexta-feira, e de 9(h às
12h30m aos sábados.

Segundo os levantamen-
tos da Companhia do Me-
trô, a antecipação em meia
hora dos horários de aber-
tura e fechamento do co-
mércio nas duas cidades
não afetará os resultados
apresentados nos três pri-
meiros meses de execução,
pelo plano de redução do
consumo de combustíveis e
que foram considerados sa-
tisfatóráos.

Se o processo for homolo-
gado em Brasília, deverá
entrar logo em vigor, pois
informa o Sr Penna Mari-
nho Sobrinho que as pro-
postas são sempre aprova-
das pelo consenso de todas
as entidades de classe e jus-
tificadas com dados preci-
sos e elementos reais de in-
formação para a tomada de
decisões.

Os 88 candidatos aos
Quadros Complementa-
res de Oficiais do Corpo
da Armada, de Inten-
dência, de Fuzileiros
Navais e de Engenheiros •
e Técnicos Navais rece-
beram as espadas de se-
gundos-tenentes da Re-
serva da Marinha, on-
tem às 15h, na Escola
Naval (ilha de Ville-
gaignon).

Os segundos-tenentes,
após terem feito com
aproveitamento os cur-
sos Básicos de Adapta-
ção ao Oficialato e de
Qualificação, serão de-
signados para funções
de atividade para serem
observados durante três
anos. De acordo com o

desempenho de cada
um, serão integrados
aos Quadros Comple-
mentares. O Comandan-
te do Io Distrito Naval,
Vice-Almirante Newton
Braga de Faria, esteve
presente à cerimônia.

Após ter passado em
revista a tropa, o dire-
tor-geral de Pessoal da
Marinha, Almirante-de-
Esquadra Roberto An-
dersen Cavalcanti, diri-
giu-se ao passadiço de
onde presidiu a cerimô-
nia. Depois de todos te-
rem cantado o Hino Na-
cional, as madrinhas fo-
ram convidadas a ele-
tuarem a troca de plati-
nas.

A cerimônia prosse-

guiu com a entrega de
uma salva de prata ao
primeiro colicado em to-
do o estágjd, o. Segundo-
Tenente iGeràldo dos
Santos Prjido, e de espa-
das especialmente ofer-
tadas ao primeiro colo-
cado do Corpo da Arma-
da, do Corpo de Fuzilei-
ros Navais, do Corpo de
Intendentes da Marinha
e do Corpo de Engenhei-
ros e Técnicos Navais.

Na parte final da ce-
rimônia foi realizado o
desfile em continência
ao Almirante-de-Esqua-
dra Roberto Andersen
Cavalcanti e, logo após,
servido um' coquetel.

Colégio Naval faz concurso
Terminam sexta-feira as

inscrições para o concurso
de admissão no Colégio Na-
vai, devendo o interessado
apresentar certificado d e
conclusão do Io grau o\\
prova de estar cursando a
8a. série. Poderão ser feitas
no Serviço de Documen-
tação Geral da Marinha, R.
Dom Manoel, 15, no Centro

de Instrução Almirante
Graça Aranha, Av. Brasil,
9.020, ou na Escola Naval,
na Ilha Villegaignon.

O Colégio Naval, situado
na enseada Batista das Ne-
ves, em Angra dos Reis,
prepara jovens para a Esco-
Ia Naval e os habilita tam-
bém, em curso de 'três anos,

ao certificado de Reservista
Naval. O concurso constará
de provas de Português, Ma-
temática e.Estudos Sociais,
estando a Diretoria de En-
sino da Marinha, na Praça
Barão do Ladário, s/n, dis-
tribuindo folhetos com ins-
truções- detalhadas a res-
peito.

NITERÓI

Falando de Improviso,
enquanto acompanhava al-
gumas anotações sumárias,
o Sr Roberto Paraíso Ro-
cha abordou a questão do
Prefeito de Niterói logo no
primeiro item, que era a
Lei Complementar n.° 20.
Mostrou várias falhas des-
ta lei, uma delas especifi-
camente no Artigo 32, que
impedia a nomeação do
Prefeito da ex-Capital.

Ainda na exposição,
quando reconheceu o aspec-
to político do assunto, ex-
plicou que entende Rio e
Niterói como uma unida-
de administrativa perfeita.
Não foi além disso. No su-
mário que acompanhava,
para expor, está anotado o
seguinte: "Município de
Niterói — (Art. 32) — Ne-
cessidade de Prefeito no-
meado".

Encerrada a exposição,
surgiram perguntas sobre o
assunto e, para não alongar
a questão, o Sr Roberto Pa-
raiso Rocha, na qualidade
de presidente do Congresso
de Procuradores, se auto-
censurou por ter abordado
tema político (vedado no
encontro) e considerou o"assunto encerrado", por
este motivo. Ninguém in-
sistiu no assunto.

Procurado pela impren-
sa, negou-se a responder a
uma só pergunta. Por quan-
to tempo, na sua opinião,
Niterói deveria ter um Pre-
feito nomeado? Ele disse,
apenas, que não pretendia
tratar deste assunto ali,
durante o congresso.

GRANDE PODER

FEEMA inicia hoje curso
de ecologia e transforma
aluno em repórter ecológico

Como parte de uma programação educativa des-
tinada a relacionar a criança com os problemasambientais, começa hoje o Curso de Noções de Eco-
logia, para professores do 19 e 29 graus, nas sete
regiões educacionais do Estado. O curso distribui-
rá questionários aos alunos, que se transformarão
em repórteres ecológicos e entrevistarão pessoas de
sua comunidade. O plano chama-se Projeto Vigi-
lantes do Meio-Ambiente.

O Curso de Noções de Ecologia — promovido
pela Fundação Estadual de Engenharia de Meio-
Ambiente; Coordenação de Moral e Civismo da Se-
cretaria Estadual de Educação; e Departamento
Educacional do JORNAL DO BRASIL — tem o ob-
jetivo de proporcionar melhor compreensão dos pro-blemas ambientais e formar uma consciência eco-
lógica voltada para a proteção do meio-ambiente.
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As obras nó Largo da Carioca absorveram a maior parte do tempo da visita da Marinha ao metro

,.' Oficiais
Órgão Público dobra vagas da Armada

• ^+:,T^ vêem metrôem estacionamento privativo

Na exposição, que pro-
longou além do periodo
normal de uma hora, o Sr
Roberto Paraíso declarou
que a Lei Complementar da
fusão deu poderes excep-
cionais ao Governador. Num
certo sentido, argumentou
que lhe "deu mais poderes
do que tem o Presidente da
República".

Apontou, então, como
exemplo, a possibilidade de
legislar por decreto-lei, in-
clusive com aumento de
despesa (vantagem indica-
da sobre o Presidente). Sem
esta faculdade, "que permi-
tiu, de pronto, resolver vá-
rias situações, a fusão seria
impossível", na sua opinião.

O problema com a Lei
Complementar, segundo dis-
se, foi seu caráter "francis-
cano", isto é, de só tratar
do principal, deixando de
fora aspectos fundamentais.
Ele apontou exemplos: foi
omissa quanto ao Judicia-
rio, quanto ao controle fi-
nanceiro e de orçamento
(não criou Tribunal de Con-
tas), tratou de pessoal de
forma limitada, além de ter
imprecisões de linguagem,
na sua opinião.
"DECRETAÇÃO"

Por isto, o Decreto-Lei n"?
1, de 15/3/75, o primeiro ato
oficial do Governo da fusão,
com 73 artigos — que o Sr
Roberto Paraíso Rocha cha-
mou de decretão, conforme
ficou conhecido de público
— foi considerado, por ele,
de vital Importância, pois,
na realidade, funcionou co-
mo uma espécie de Consti-
tuição do Estado até 23 de
julho de 1975, quando sur-

giu a Constituição do novo
Estado.

Para os Procuradores, ele
reconheceu que a regra bá-
sica seguida, na fase inicial,
da fusão (no primeiro dia
foram 35 decretos-lels c
24 decretos), foi a de ser o
menos explicito possível,
nos textos legais, para dar
margem às interpretações e
correções de erros, que fa-
talmente seriam observa-
dos, mais tarde.

Ele reconheceu, na linha
mais informal que deu à'
sua exposição, que o Código
Tributário do Estado e dó'
Município foram debatidos,
por convocação, num*
quarta-feira de Cinzas —
"quase um crime de lesa-
majestade contra o cario-
ca", disse, em tom de brin-
cadeira, para dar uma idéia
da complexidade dos traba-
lhos que tiveram dc excrr
cutar. ,*

CELEUMA

Já com mais rapidez, pois-
seu tempo estava se esgo-
tando, o Sr Roberto Paraí-
so Rocha fez considerações
sobre o Municipio do Rio de
Janeiro, que foi governado,
até a Instalação da Câmara
de Vereadores, por decre-
tos-leis do Governador.
Neste caso, citou o caso da
tarifa de lixo, que a Assem-
bléia Legislativa rejeitou,
embora fosse um assunto
municipal.

A tarifa do lixo e a rea-,
valição do valor venal dos
imóveis, para efeito de cál-
culo do Imposto predial, fo-
ram citados, por ele, por te-
rem causado "grande celeu-
ma", com a discussão ini-
ciai de sua ilegalidade. Es-
clareceu que ambos são'
perfeitamente legais, após
exame dos tribunais supe-
riores.

O Sr Roberto Paraíso fez,
também, uma ligeira análl-
se da mensagem presiden-
ciai 295/77, que trata da di-
visão do Estado de Mato
Grosso. No início da exposi-
ção, ele dissera — dirigin-
do-se, em especial, aos cole-
gas do Mato Grosso — que
a edição de decretos-leis,-
pelo Governador, era fun-
damental. Disse, então, que
o Estado do Mato Grosso do
Sul somente poderá edita-
los até a promulgação da'
Constituição, o que, para-
ele, é muito limitado.

O CONGRESSO

O 8.° Congresso de Pro-'
curadores do Estado prosse-
gue hoje, pela manhã, no
Hotel Nacional, com reu-
nião de comissões técnicas.
A tarde, de 13h30m às 15h,"
os congressistas visitarão o
Tribunal de Justiça. Das 16
às 18h, haverá sessão pie-
nária, a segunda do Con-
grasso, que tratará de 14"
temas.

O trabalho das comissões
prossegue até sexta-feira,
quando haverá a 5a. sessão
plenária, nara votação de

Neste dia, das 17

INCUMBÊNCIAS

Durante as aulas, a
FEEMA distribuirá o ma-
terial didático, cabendo à
coordenação a mobilização
dos professores nos munici-
pios, ¦ p r i n cipalniente os
orientadores escolares envol-
vidos no VIMA, bem como a
execução do curso em Nite-
rói.

O Departamento Educa-
cional do JORNAL DO BRA-
SIL encarregou-se da pro-
dução das duas peças de
aooio: um mural sobre Eco-
logla e a publicação de um
guia ecológico para o pro-
fessor, além de participação
nas aulas.

QUESTIONÁRIOS

Os' questionários a serem
utilizados no Projeto Vigl-

lantes do Meio-Ambiente
contém perguntas sobre Eco-
logla, entre as quais se des-
tacam: "Você gostaria que
em frente de sua casa hou-
vesse uma árvore? A calça-
da de sua casa está bem
conservada? Quando chove,
sua rua fica muito suja? O
que você acha legal para
que sua rua fique como vo-
cê quer? Na sua ruà, anti-
gamente, havia passari-
nhos? Você pode sempre ver
o céu azul e as nuvens bran-
cas?. Há mosquitos ho lugar
onde você mora? Existem ra.
tos perto de sua casa? Na
sua rua há muito movimen-
to? No quarteirão onde vo-
cê mora, onde você vê ter-
ra? Como era há 5 anos?
Onde é jogado o lixo de sua
casa? Na sua cidade existe
rede de esgotos?" e muitas
outras.

Pelas placas, apenas 49
carros poderiam estacionar,
mas ontem, às 17h havia
quase o dobro. Eram 86 que
se acumulavam na Rua Pe-
dro Lessa, enitre México e
Graça Aranha toda de esta-
cionamentos privativos, nas
áreas de órgãos municipais,
estaduais, federais e autár-
quicos, além do Clube Mili-
tar (quatro vagas) e Sindi-
cato dos Jornalistas (duas).

A mesma multiplicação
de vagas era possível verifi-
car ontem em vários pomtos
da cidade, 22 dias depois
que o Detran, através do
seu diretor idle engenharia,
Sr Perdinando Targart,
anunciou a decisão superior
de desistir da extinção dos
estacionamentos privativos,
passando a controlar sua
lotação, que não deveria ser
superior à fixada nas pia-
cas.

ALÉM DOS LIMITES

A Rua Pedro Lessa (o ou-
tro trecho, entre México e
Rio Branco, é todo reserva-

do à Justiça Federal), era
um dos exemplos de como
as áreas privativas crescem
em número de vagas. Como
os espaços destinados aos
cainros de cada órgão são
contíguos e sem delimitação
visível ou obstáculos físicos,•difícil seria apontar quais
dos usuários conseguiram
aumentar suas vagas com
"jeitinho". Pelas placas os
ocupantes seriam: Sunab
(11 vagas); Ministério da
Saúde — FSESP (seis); Mi-
nistério ida Previdência (se-
te); Ministério das Minas e
Energia (seis); IPASE
(uma) — órgão recente-
mente extinto — Secretaria
de Saúde (12); Clube Mili-
ttar (quatro); e Sindicato
dos Jornalistas (duas).

FORA DA ÁREA

A extinção das áreas do"
est acionamento privativo
estava entre os temas que
levaram os ex-secretário de
Transportes, Sr Joseph Ba-
rat, e o ex-dlrebor do De-
tran, comandante Celso

Franco, a divergências que
resultaram na exoneração
dos dois. O problema —
juntamente com outros, co-
mo computador eletrôrico
para sinalização e plano âv.
-circulação da área central
— foi provisoriamente ar-
quivado.

Mas no final de agosto,
o diretor de Engenharia do
Detran, Sr Ferdinando Tar-
gat anunciou que as áreas
de estacionamento privar.i-
vo não mais seriam extin-
tas. Em contrapartida ha-
veria uma fiscalização sobre
sua utilização, pois consta-
tou-se que o número prefi-
xado de vagas não era res-
peitado, aumentando ilegal-
mente sua capacidade. Os
órgãos teriam que enviar
oficio ao Detran iden ti fi-
cando, com o número da
placa, cada um dos usuários
autorizados que, nos carros,
deveriam deixar à vista um
cartão*"sem isso, o vaicu.o
sofreria as mesmas pu-
nlções de um particular es-
tacionamento Irregular-
mente: muitas e reboque.

Dezessete oficiais-
generais e 55 oficiais superi-
ores da Marinha estiveram
ontem, durante quatro ho-
ras em visita às obras do
metrô, a convite do pre-
sidente da Companhia, en-
genheirò Noel de Almeida.
Eles começaram pelo Lote
21, no Estácio, e demora-
ram mais tempo na estação
do Largo da Carioca. Antes,
ouviram palestra do Sr Noel
de Almeida na sede d a
Companhia, em Copacaba-
na. |

Entre os visitantes es-
tavam o Comandante de
Operações Navais, Almiran-
te Eddy Sampaio Espellet;
o diretor-geral de Material
da Marinha, Almirante
Maxlmíano Eduardo da Sil-
va Fonseca; o diretor-geral
de Pessoal da Marinha, Al-
mirante Roberto Andersen
Cavalcanti; o comandante
geral do Corpo de Fuzi-
leiros Navais, Vice-
Almirante Ives Murlllo; o
comandante do 1? Distrito
Naval,-Vice-Almirante New-
ton Braga de Faria, e o di-
retor de Portos e Costa,
Vice-Almirante Paulo d e
Bonoso Duarte Pinto.

Yom Kipur
reúne
judeus

Durante 24 horas, a par-
tir da noite de hoje, os ju-
deus observam o mais ri-
goroso jejum e voltam às
sinagogas para ler as Escri-
turas e pedir a Deus um
Ano Novo Feliz, por eles
fest e j a d o uma semana
atrás: é o Yom Kipur, o Dia
do Perdão.

A data é aproveitada pa-
ra a reconciliação com Deus
e com todos os homens, pois
— afirma o Grão-Rablno
do Rio, Henrique Lemle —
"jamais poderemos obter o
perdão divino, a tranquill-
dade da consciência, se an-
tes não o alcançamos da
parte dos semelhantes, a
quem porventura tenhamos
ofendido".

moções,
às 18h, ocorrerá a sessão
de encerramento, com um .
discurso do Secretário de„
Justiça do Estado, Sr Lau-
do de Almeida Camargo.
Um jantar oficial, no mes-
mo dia, no Iate Clube, en-^
cerrará o encontro. ,,.,

Bíblia tem
festa do seu
dia no IE

O Dia da Bíblia, que. pa-
ra os católicos, é celebrado
no último domingo de se~-
tembro, será comemorado,
este ano, no Instituto de
Educação, com uma expo-
sição de edições raras do 11-
vro sagrado, palestras e a
apresentação de cantos co-
rals. A comemoração come-
cará sexta-feira, às lOh, e
será encerrada no dia 30,
às 20h30m.

Foi escolhido o último
domingo de setembro por
ser esta a data mais pró-
xima do dia 30, quando a-
Igreja comemora São Jeró-
nimo, o exegeta a quem o
Papa São Damaso. no Sé-
culo V, encarregou de tra-
duzir o sagrado livro, do
Grego para o Latim.
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Dilermando apoia Egidio contra 3.° Encontro estudantil
; São Paulo — "O Governa-
dor do Estado de São Paulo
terá todo o apoio nas ações
contra o chamado movi-
mento estudantil; neste
país, o Governo é um sô,
iniciando-se pelo Presidente
da República", disse ontem
o comandante do II Exerci-
to, G«ncralDilermando
Monteiro, em resposta a
perguntas sobre a posição
do II Exército em relação
ao 3.° Encontro Nacional de
Estudantes.

O Governador Paulo Egl-
dio reafirmou a disposição
de mandar a polícia invadir
o campo, utilizando todos
os recursos disponíveis para
impedir o encontro marca-
do para hoje, na USP. Ga-
ran tiu que aau tono mia
universitária não será feri-
da, uma vez que o próprio
Reitor Orlando Marques de
Paiva concorda com a po-
sição do Governo em todos
o.% pontos, no sentido de
proibir a reunião.

SEM ENDURECIMENTO
De acordo com o General

Dilermando, "não se trata
absolutamente de nenhum
endurecimento do regime,
tendo em vista que o Go-
verno está interessado no
diálogo e na abertura de-
mocrática; mas sim de res-
ponder a uma atitude de
um grupo de agitadores que
pretende'desafiar as autorl-
dades, com provocações ca-
da vez em escala maior".

O comandante do II
Exército reassumiu ontem
seu posto, após submeter-se
a breve intervenção ciríirgi-
ca no Hospital Albert Eins-
tein, em São Paulo. Consi-
derou "lamentável a reu-
nião havida, domingo últi-
mo, numa igreja da Penha,
pois transformaram o altar
de Deus, lugar de pensa-
mentos sublimes, numa tri-
buna ideológica para dis-
cursos políticos.""As determinações recebi-
das do escalão superior —
continuou o General — vi-
sam a evitar que se concre-
tize o 3"? Encontro Nacional
de Estudantes, em qualquer
época e lugar, pois essa rea-
llzação objetiva única e tão
somente 0 ressurgimento da .
UNE, proscrita por lei, por-
tanto ilegal. Por isso, os que
Incidirem nessa ação contra
a lei terão que ser processa-
dos segundo a Lei de Segu-
rança Nacional."
CAMPO FECHADO

Em rápido contato com
Jornalistas, ontem, o Secre-
tário de Segurança, Coronel
Erasmo Dias, afirmou que
mais uma vez será forçado
a alterar a vida da cidade
e do paulistano. "Não acei-
tamos o desafio dos agita-
dores — assegurou — e se
nosso apelo não for aten-
dido, no sentido de suspen-
derem essa concentração já
proibida, estaremos na rua
para reprimi-la".

Cerca de mil policiais e 50
carros cercaram a Cidade
Universitária depois das
20h, armando barreiras nas
suas vias de acesso e iden-
tificando todos os que se
aproximavam. Os policiais
comparavam os nomes com
as listas de dirigentes es-
tudantis de outros Estados
e só permitiam a entrada
na Cidade Universitária de
funcionários e empregados
da USP.

No momento em que as
barreiras foram armadas,
ainda havia aulas em vá-
rias Faculdades. Por isso, a
maior fila formou-se dentro
da própria Cidade Univer-
sitária, com pouco mais de
um quilômetro de extensão.
Com a proibição da circula-
ção dos ônibus que passam
por dentro do campo, for-
maram-se também extensas
filas de pedestres que pro-
curavam as saidas.

Baianos propõem adiamento
O DCE da Bahia, em nota

distribuída ontem a todos os
alunos.da Universidade Federal
e da Universidade Católica e
enviada também a todos os
DCEs nacionais, propôs o adia-
'mento do 3.° Encontro Nacional
dos Estudantes, sob a alegação
de que não foram desenvolvidas
condições que permitissem rea-
lizar um encontro representati-

. vo da opinião da maioria dos
estudantes brasileiros.

Os universitários de Campi-
nas — Unicamp e PUC — tam-
bém não enviarão representa-
ção oficial ao encontro, mas
apenas observadores. Em Reci-
fe, porém, o DCE da Universi-
dade Federal de Pernambuco
divulgou nota de solidariedade
aos delegados das entidades es-
tudantes que participariam, ho-
je, do 3.° ENE, em São Paulo, e
apoiando "a formação de um
Conselho Nacional dos DCEs
pró-Uniáo Nacional dos Estu-
dantes — UNE".

De acordo com a nota do
DCE da Bahia, uma das formas
de criar condições para o En-
contro seria aglutinar amplas
camadas dos estudantes brasi-
leiros "em uma campanha na-

cional contra o ensino pago,
por mais verbas para a educa-
ção, que tivesse como instru-
mento central um abalxo-assl-
nado nacional a ser levado em
todas as escolas possíveis do
pais, acompanhado das formas
de manifestações possivels em
cada lugar".

Propõe também o DCE a
intensificação de encontros se-
toriais, a exemplo do próximo
encontro setorial de Economia,"que contribuem para elevar a
consciência sobre a necessidade
de reorganização dos estudantes
a nivel nacional". Como tercei-
ra proposta, defende "a inten-
sificação da propaganda da
necessidade de reorganizarmos
a União Nacional dos Estudan-
tes".

Em Recife, o DCE da Uni-
versidade Federal abre hoje, a
partir de 20h, em sua sede, a
Semana pelas Liberdades De-
mocráticas, que se realizaria no
campo a partir da última se-
gunda-feira, mas foi proibida
pelo Reitor Paulo Maciel. O pri-
meiro tema a ser debatido será
Movimento Estudantil e as
Liberdades Democráticas.

Empréstimo sai
após o dia 10

Brasília — Os estudantes universi-
tários inscritos no Programa de Crédito
Educativo, entre 15 e 30 de agosto, oble-
rão empréstimos para custeio de despe-
sas com anuidades e manutenção pes-
soai, na Caixa Econômica Federal e do
Banco do Brasil, a partir de 10 de ou-
tubro.

Os bancos comerciais manterão fe-
chadas as linhas de crédito, pois preen-
cheram suas cotas durante os seis pri-
melros meses do ano, em razão da
grande procura. O atendimento dos cs-
tudantes selecionados nas inscrições de
agosto último, nas agências da Caixa e
do Banco do Brasil, será encerrado no
dia 21 de outubro, só reabrindo no pró-
ximo ano.

Os estudantes que obtiveram em-
préstimos no segundo semestre de 1976
ou no primeiro deste ano, e que ainda
não renovaram seus contratos, poderão
fazê-lo até o próximo dia 30. Novas ins-
crições só serão reabertas no pri-
meiro semestre de 1978. A Caixa
Econômica informou que 22% dos uni-
versitárlos brasileiros, no total de 283
mil, foram atendidos pelo programa des-
de sua criação, no ano passado. Os em-
préstimos totalizarão CrS 2 bilhões 620
milhões, no fim deste ano, sendo mela
da CEF a elevação dessa cifra para CrS
10 bilhões, até 1979.

DCE diz que Ney é contra o 477 ««

Juiz dc Fora — O presi-dente do DCE da Universi-
dade Federal de Juiz de Fo-
ra, Paschoal de Barros
M->ntezano, declarou ontem
que, no encontro que man-
teve em Brasília com o Ml-
nistro Ney Braga, obteve a
promessa de que "o Decreto
477 será extinto no próximo
ano".

O estudante esteve cm
Brasília a convite do Chefe
da Casa Militar da Presi-
dència, General Hugo de
Abreu, a quem entregara
um relatório com reivlndi-
cações estudantis quando
de sua visita a Juiz de Fora.
Disse ter recebido também
a promessa de liberação de
verba de CrS 40 milhões pa-
ra inicio da construção do
Centro de Saúde, antiga
reivindicação dos estudan-
tes da Faculdade de Mediei-
na.

PROMESSAS

Segundo Paschoal, foram
estes os principais proble-
mas apresentados ao Minis-

tro: "A Universidade conta
com professores lncompe-
tentes e insatisfeitos, o que
reflete na qualidade do en-
sino. Falta estimulo ás atl-
vldades cientificas e a Bl-
blloteca Central é deflclen-
te, não contando com volu-
mes de referências. E' pre-ciso maior autonomia para
o Reitor da UFJF, professor
Sebastião de Almeida Pai-
va".

PUNIÇÕES

Braxiiia — O recurso im-
petrado na Justiça Federal
por 16 alunos da Universi-
dade de Brasília, contra as
punições sobre eles aplica-
das pelo Reitor José Carlos
Azevedo, foi negado ontem,
tendo o Juiz Jesus Costa Li-
ma, autor da sentença, con-
cluido que o recurso "não
passa de um papel sem as-
sinatura, destituído de va-
lor legal".

Através do recurso, os ad-
vogados Luís Carlos Sigma-
ringa Seixas e José Geraldo
Grossi, da Ordem dos Advo-

gados do Brasil, seção do
Distrito Federal, trntaram
obter um mandado de segu-
rança para garantir aos 16
alunos punidos da UNB o
direito de freqüentarem au-
Ias, com a anulação da pe-
na de suspensão aplicada
pela Reitoria, e posteriore-
mente ratificada pelo Con-
selho Universitário.

Apesar de o processo n.°
H-H0/ 77, da 3a. Vara da
Justiça Federal, apresentar
o nome de todos os estu-
dantes da UNB, impetran-
tes da causa, com pedido de
liminar contra a decisão do.
Conselho Universitário, o
Juiz Jesus Costa Lima sen-
tenciou contra o requeri-
mento, denegando a segu-
rança pedida, "uma vez que
recurso algum existiu con-
tra a decisão do Reitor, des-
de que papel sem assinatu-
ra e nada são a mesma coi-
sa".

RECIPIENTE PARA

LIXO
PADRÃO COMLURB

— 100 LITROS —

MATERIAL TERMOPLÁSTICO
NÁO QUEBRA NEM DEFORMA

! [iSl cr$53700
IK<

COMPACTADORES & ENSACADORES

Rua Alvares Azevedo, 480
Maria ela Graça

.m 201-2447 • 26I-3502
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Campanha Industrial Bl
Montada sobre
rolamentos
especiais de esferas.

Carcaça especial
de duraluminio

.„, ae alta
potência para
uso contínuo.
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Novo sistema
flexível de acoplamento
para maior durabilidade
e melhor operação.

Duto especial
de ventilação.

L
lixa em qualquer
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LIXADEIRA ORBITAL - Mod. 4015
110 ou 220 V. 360 W.
10.000 OPMs/ carga.
Medida da lixa: 4.1/2" x 11"

PREÇO DE PROMOÇÃO
Cr$ 4.640,00
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PLAINAKIT Mod.80PLA/K
mDusTRiAL HO ou 220 V.900W. 18.000 RPM s/ carga,

Capacidade: Larg.: 3.1/8", Espess.; 1/8"
0 Dupla Isolação

PREÇO DE PROMOÇÃO

CrS 6.990,00

Inclui acessórios e estojode metal.
Facilmente manejada inclusive com unia só mão, devido

a sua alia velocidade. • Fácil regulagem de profundidade de corte.

- mámwl
^MmmWXmMM%

wmáM«itCPi
J|mode l B&V'\
^INDUSTRIAL «I P^-^4

lQ)il V \AJPT<llJL Madeira: 1.3/16" 0 Dupla Isolação >£&&&{%

5NB5r JU ,¦_._ JWft
^*mãã^^ Qpn Q m •MW*mmm \\\\\ Kmm\ vV-V-V*

6ase especial de
borracha para lixamento
em cantos apertados.

também
SERRA CIRCULAR 8" • Mod. 7388
110 ou 220 V. 1.440 W. 5.500 RPM s/ carga.
Capacidade: a 45?: 2.13/16", a 90?: 2.1/4".

ÍSçao CrS 6.100,00

também
SERRA CIRCULAR 9.1/4" SEC/9S
110 ou 220 V. 1.400 W. 3.800 RPM il carga.
Capacidade: a 45°: 2.3/8", a 9L>. 3.1/4"
PREÇO DE ^^-.^^promoção Cr$ 6.600,00

FURADEIRA5/8"-Mod.l6HG
110 ou 220 V. 650 W. 440 RPM
Capacidade. Aço: 5/8",
Madeira: 1.3/16" B Dupla Isolação

SERRA
CIRCULAR 7.1/4"
Mod 7394
Interruptor com dupla trava de segurança.
0 Dupla Isolação, 110 ou 220 V. 1.200 W.
5.300 RPM s/carga.

^m^mim Cr$ 3.550,00

PREÇO DE
PROMOÇÃO

• Trava de segurança • protege contra funcionamento acidental. • Duto de ejecão •
impede que a serragem caia sobre a linha de corte. • Base de aço para total estabili-
dade de serra. • Lâmina de aço de alta qualidade para todo o tipo de corte. • Fácil e
rápidocontrolede inclinaçãoeprofundidadede corte.«Empunhadura e manopla para
total controle de operação. • Excepcional potência do motor: 2.1 /4 hp. • Motor com
isolação dupla e total contra choques. • Carcaça especial de poliamido.

PREÇO DE PROMOÇÃO

Ci$ 5.500,00
Duplamente isolada, proteção total contra choques.
Montada sobre rolamentos especiais de esferas. • Carcaça super resistente

de poliamido. «Empunhadura frontal para total controle de operação.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE EM TODO 0 BRASIL Solicite-nos demonstrações gratuitas.
Filial R. Janeiro: R. São Luiz Gonzaga, 119- loja D-São Cristóvão -Tel: 284-6345J

PROCURE JA UM DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE SUA CIDADE:
RIO DEJANEIRO: A. Ribeiro Ferragens S/A • Antunes Freixo ímport. S/A • CofermatCia.B.deF.eMat.Cons. • DinamaDist.de Máqs. S/A •FemapLtda.

Ferragens Beira Alta Ltda. • Ferragens Lima Ltda. • Hermes Macedo S/A • Impar Com. e Repres. Ltda. • irmãos Unidos S/A Máqs. e Ferramentas
J. Amaral & Cia. Ltda. • J. L. Araújo Ferragens S/A • Makro Atacadista S/A • Mesbla DME» Palácio da Fer. Máqs. • Pontual Dist. de Elet. e Ab. Ltda. • R. P. M.

Com.e Repres. Ltda.» SusapCom. Imp. Repres. «TrevoCom.elmp. Ltda.» Triduar Máqs. e Ferramentas • CAMPOS: Lafonte Mats. de Constr. Ltda.
NITERÓI: Dimema Dist. Mat. Ltda. «Mesbla S/A»N. FRIBURGO: Casa Distr. de Mat. Ltda.» VOLTA REDONDA: Mesbla S/A «MURIAÉ: Loja Pepe Ltda.
JUIZ DE FORA: Ferragens Pinho Ltda. • LINHARES: Irmãos Pianna Ltda. «VITÓRIA: Comi. Dalla Bernardina Ltda. • DadaltoS.A.Com.elnd. • Irmãos
Palia B. S.A. • Mesbla S.A.

CAMPANHA INDÜSÜIM
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Promotor garante que laudos merecem confiança
Testemunhas estão
proibidas de viajar

Todas as testemunhas av-
roladas pela Promotoria Pú-
blica — no processo em que
Michel Frank e George
Khour são acusados dc te-
rem assassinado Cláudia
Lessln Rodrigues — cs-
tão impedidas de sair do
pais sem autorização da Ia.
Vara Criminal, segundo
olicio que o Juiz Alberto
Mota Moraes encaminhou,
ontem, ao delegado de Poli-
cia Marítima, Aérea e Fron-
teiras.

O oficio foi enviado a
pedido do Promotor José
Carlos da Cruz Ribeiro que,
preocupado com as recentes
viagens do industrial Egon
Frank e do cantor Enrico
Gossl, queria antecipar o
Interrogatório de duas tes-
temunhas: o francos Da-
niel Labelle e o operário
Luís Gonzaga de Oliveira,
o índio.

INSTRUÇÃO

Ao pedido do promotor, o
Juiz despachou afirmando
que "um dos acusados, Ge-
orge, já foi interrogado, en-
quanto Michel está sendo
citado por edital. A data
fixada para o interrogatório
de Michel é amanhã. Com-
pareça ou não Michel, o
prazo para defesa estará
esgotado no dia 26. Assim
nada impede que seja
designada data para depoi-
mento das testemunhas in-
dicadas pelo Ministério Pú-
blico. Desse modo, designo
a data de 27 de setembro do
ano em curso, às 13h, para
inicio da instrução cri-
minai".

No ofício que encaminhou
à Delegacia de Policia Mari-
tima, o juiz citou todas as
testemunhas arroladas. São
elas: Luis Gonzaga de Oli-
vera, o índio, que viu Mi-
chel e Khour, no início da
noite de domingo, dia 24 de
julho, na Gruta da Impren-
sa; o patologista Domingos
de Paola, que participou da
reunião no escritório de

Fgon Frank, em que Michel
admitiu que Cláudia mor-
reu em seu apartamento, o
qual, no entanto, se encon-
tra fora do pais; o arqui-
teto Luis Antônio Pontual
Machado que presenciou o
patologista ser convidado
para a reunião; o advogado
João Batista de Magalhães,
que também estava na reu-
niáo; o empresário francês
Daniel Labelle, que estava
no apartamento de Michel,
no sábado, dia 23 de julho;e Cristiano Friis, corretor
da Imobiliária Suíça, que
mentiu, na Delegacia de
Homicídios, para justificar
os ferimentos na mão dc
Michel.

EXAMES

Ontem, também, o Juiz
Mota Moraes enviou olicio
ao diretor da Divisão Júri-
dica do Departamento do
Sistema Penitenciário, soii-
citando que o acusado Geor-
ge Khour seja encaminha-
do ao Instituto Afranio Pei-
xoto, a fim de ser submeti-
do a exame, para verificar
se ele é "portador ou não do
vicio de usar entorpecen-
tes".

Atendendo a pedido, feito
nn véspera, pelo Promotor
José Carlos da Cruz Ribeiro,
o magistrado encaminhou
mais dois ofícios: um para

o Instituto Carlos Éboll e
outro para a TV Globo. No
primeiro, ele pediu para ser
informado se cocaína e
Mandrix — substancias uti-
lizadas na festa de sábado
no apartamento de Michel
— são entorpecentes e se o
seu uso é permitido livre-
mente. Pergunta, ainda, se"tais substancias deter-
minam dependência física e
psíquica".

No outro oficio, pediu que
a emissora de televisão re-
meta ao 1? Tribunal do Júri
cópia do filme em que o
corpo de Cláudia aparece
sendo recolhido, na encosta
da Avenida Niemeyer.

Francês disse que só
sai de cabeça erguida

Daniel Labelle. a teste-
munha-chave no inquérito
sobre a morte de Cláudia
Lessiri, disse, ontem, que
não tenciona deixar o pais
e que, se o fizer algum dia,
será "de cabeça erguida".
Em companhia do seu ad-
vogado, professor Alexandre
Gabriel Gedey, ele procurou
o Promotor José Carlos da
Cruz Ribeiro, às 13hl5m,
prontlficando-se a depor"quantas vezes for necessá-
rio".

Ignorando qualquer medi-
da judicial para impedir
sua saída do Brasil, o fran-
cês Daniel Labelle frisou
que não foi demitido da
empresa em que trabalha
e achou estranho o empe-
nho de um dos advogados
em querer envolvê-lo no no-
tlciário sobre o tráfico de

drogas, dizendo que "estou
pronto a repetir meu teste-
munho perante a Justiça".

"A única testemunha
realmente do que se passou
no apartamento, quando lá
ainda estavam a vítima e
os dois acusados, é Labelle
e, por Isso, não compreendo
o empenho do advogado da
familia de Cláudia em de-
negrir a reputação do meu
cliente. Ele depôs e voltará
a depor; além do mais não
cogita deixar o Brasil" —
disse o advogado
. Acrescentou o advogado
Alexandre Gedey que é pre-
ciso preservar a idoneidade
de quem se propõe a correr
riscos para contar e repetir
o que viu num apartamento
em que uma jovem mor-

reu"

Industrial processa
seus caluniadores

"Estamos tomando as
devidas providências para
apurar as novas calúnias
que meu cliente Egon Max
Frank vem sofrendo, depois
que seu filho Michel Albert
Frank foi envolvido n a
morte de Cláudia Lessiu
Rodrigues. Não sei porque
querem envolver o indus-
trial e prejudicá-lo em seu
trabalho, já que ele nada
tem a ver com o caso".

Essa declaração é do ad-
vogado Paulo Fernandes VI-
eira, que recebeu, ontem,
um telegrama de Zurich, na
Suíça, do Sr Egon Frank,
pedindo que ele tome medi-
das jurídicas, já que seu
nome está sendo denegrido
pela Imprensa. O Sr Egon
Frank ficou de mandar, nos
próximos dias, documentos
daquele país, provando que
nada consta contra ele.

PROVIDÊNCIAS
"Recebi o telegrama on-

tem e Egon Frank pediu
para que eu tomasse medi-
das referentes a sua inte-
gridade. Falaram sobre con-
trabando de sangue e pos-
sívels ligações com tóxicos,
mas todas essas mentiras
serão esclarecidas. Desde
1963 que o Laboratório
Hoechst-Bhering, em Tere-
sópolis, não pertence a o
meu cliente. Esse laborató-
rio não é dele e ele muito
menos é acionista" — disse
o advogado.

"Egon Frank viajou livre-
mente, porque ninguém
tem nada contra ele. Suas
viagens são a negócios e,
por isso, Egon tem de visl-
tar suas 26 empresas nos
cinco continentes. Por que

"A desmoralização tle laudos
não é novidade na Justiça. Esta
técnica Já foi usada antes, acho
que vai ser usada agora e garan-
to que continuará sendo usaria no
futuro. No entanto, os peritos ofi-
ciais são o.s do IML e os laudos de
lá são de inteira confiança". A de-
ularação é do Promotor .losé Cai-
los dá Cruz Ribeiro, eom 21 anos
tlc profissão, nove dos q u a I s
atuando em Júris.

Há seis anos. todos o.s proces-
sos dn 1.9 Tribunal de Júri de ai-
garismòs finais 4. 5 ou (l vão para
suas mãos, para ser elaborada a
acusação, Com o de número 11)34»
aconteceu assim e. desde o dia 31
de agosto, ele é o promotor tia
ação penal que Julgará o.s culpa-
do.s pela morte de Cláudia Lessin
Rodrigues. Ele já conhece tanto os
autos e afirmou que', sc o julga-
mento fosse hoje, de surpresa, não
teria medo de Ir ao plenário sem
dar uma olhada nas 251 páginas
do processo.

Classe abastada
Durante a primeira fase cio

inquérito, na Delegacia de Homi-
cíclios, todos o.s interrogatórios fo-
ram mantidos em sigilo. Na Jus-
tica, até os advogados tiveram dl-
ficuldade de conhecer os autos e
George Khour depôs sem a pre-
sença da Imprensa. Para o pro-
motor, Isso não é sina! de que a
Justiça trate os casos de maior
repercussão de maneira diferente
dos demais."A maior prova é este caso
mesmo. Michel é de classe abas-
tada e nem por Isso sua prisão
deixou de ser decretada. O que
ocorre é que há uma maior Inci-
dência de crimes nas classes mais
baixas. Mas. quando aparece um
envolvendo gente rica, eu não abro
exceção, não", garantiu.

Ele justificou o sigilo, afir-
mando que, quando recebeu o pro-
cesso, "precisava evitar o tumulto
processual em benefício das tes-
temunhas e da investigação. Essa
foi uma razão poderosíssima para
que nada fosse divulgado". Ele In-
sistlu na sua imparcialidade:

"Se eu abrisse exceção para es-
se caso, não estaria sendo promo-
tor. Se eu acredito na culpalldade
do acusado, vou fazer força para
que ele seja condenado, seja rico ou
pobre. Se o caso, entretanto, não
exigir esse tipo de perseguição, eu
sou mais liberal. Eu tenho de dor-
mir em paz com a minha consci-
ència".

Só ontem, na mesa do Promo-

não falaram mal do pai de
George Khour? Pelo fato
dele não ser milionário? —
salientou.

O advogado Paulo Fer-
nandes também mostrou o
atestado de bons antece-
dentes n<? 986349, do Sr
Egon Frank, com data de
26 de julho de 1976, do
Município do Rio de Janei-
ro."Egon Frank não pode
ser envolvido no caso Cláu-
dia e, por isso, ninguém
pode falar mal dele" — ob-
servou." "A 

integra do telegrama
do Sr Egon Frank, recebido
pelo seu advogado Paulo
Fernandes, é a seguinte:"Tomando conhecimento
novas calúnias publicadas,
mandei entregar seu escrl-
tório documento oficial suí-
ço, "nada consta", válido
até 1960. Pedi novo docu-
mento atualizado às autori-
dades suíças e'autorizo pu-
blicaçao desses documentos
e tomar medidas jurídicas.
Egon Frank.""Não me cabe responder
sobre o paradeiro de Michel
Albert Frank. E' assunto do
advogado dele. Eu não sei
por onde ele anda, mas pos-
so informar com segurança
onde está seu pai, o Sr
Egon Frank, cujos interes-
ses no momento represento
no Brasil, em seu nome" —
disse ontem o advogado
João Batista Magalhães.

Afirmou, também, que
duas publicações (Veja e
Ultima Hora) estão sendo
interpeladas Judicialmente
pelo advogado Paulo Fer-
nandes Vieira, em nome do
industrial, por calúnia e di-
f a mação.

tor José Carlos, 10 processos aguar-
davam seu.s pureceros. Lsso dcmon.s-
tra a falta de tempo que um repre-
sentante do Ministério Público tem
para se dedicar a um caso fora do
tribunal. Mesmo assim, quando a
Delegacia de Homicídios ainda to-
mava depoimentos de testemunhas,
ele participou de todos os interro-
gátóvlos. Não estaria então sendo
aberta uma exceção pura um caso
de repercussão?

Para ele, não. Disso que sua
participação nas investigações po-
lidais foi porque "o processo as.sim
exigiu. Eu sabia que esse .seria um
processo de muita atuação dos ad-
vogados e que eu necessitaria c.star
orientando a.s investigações". Faz
questão, no entanto, de dizer que,
com isso, não desmerece o trabalho
policial. Afirmou que, às vezes, em-
bora a apuração da policia seja boa,
o processo torna-se desfavorável à
acusação durante o julgamento."Afinal, a policia náo tem ex-
pertencia do plenário e a presença'do 

promotor se torna valio.sa" —
acrescentou.

Embora admita que, com a sua
presença, o inquérito sofreu "uma
guinada" — quando pegou o inqué-
rito não havia nenhum indiciado
e, em uma semana, pediu a prisão
preventiva de Michel o Khour —
ele acha que isso se deve mais à
sorte.

""Briga de foice"
Mesmo que a Justiça não che-

gue a condenar acusados — Michel
está foragido e Khour nega qual-
quer envolvimento no homicídio —
o processo promete uma boa briga
de foice entre os advogados. A de-
fesa de Michel contesta os laudos
do IML; e o advogado da familia da
vitima já apresentou uma versão
do crime diferente da elaborada
na denúncia da promotoria. Nada
disso assusta o promotor."Eu estou procurando fazer um
processo limpo. Muita coisa que es-
tá sendo dita, absolutamente não
me interessa. Deve-se procurar
atingir o cerne. Às vezes, a própria
defesa pode criar tumulto, mas eu
só vou saber disso em plenário. Até
lá, pretendo construir um processo
equilibrado, sereno, afastando tudo
que é supérfluo" — acentuou.

Quando se fala nas muitas
versões e desmentidos do caso, o
Promotor José Carlos logo se lem-
bra de outro processo famoso, o do
Tenente Bandeira, em que ele ia
atuar na acusação."A versão do inquérito sc di-
vorciava muito das versões da im-

prensa. As vezes, pagavam uma pe-
quena informação verdadeira e fa-
zlam um romance. É claro que isso
pode atrapalhar, pois quem vai jul-
gar são o.s jurados e eles podem
chegar ao tribunal com uma itlcin
que não corresponde à realidade"
— afirmou.

Os primeiras tumultos provo-
cados por advogados já aparece-
ram. O promotor, no entanto, for-
mou uma idéia clara sobre eles.
Quanto aos laudos do IML, ele nem
discute. Garante que "são de toda
confiança". Para a polêmica cria-
da pelo advogado Wilson Lopes do.s
Santos, ele tem uma explicação."Os laudos, no inicio, satlsfa-
ziam, pois colaboravam com a te.se
de negativa de autoria. Ao mudar
de tese, o advogado de Michel pa.s-
sou a atacar os laudos. Agora, já
se fala que ele vai utilizar a apll-
cação do Artigo 19 do Código Pe-
nal (o que o tornaria inimputável.
por estar drogado no momento cio
crime). Para o leigo, isso talvez não
signifique nada, mas para quem
tem experiência em júri, pode síg-
nificar alguma coisa. Quando sc-
mente a verdade interessa, você fi-
ca com a mesma te.se, do inicio ao
fim."

O assistente
No inicio da .semana, o advo-

gado Osvaldo Mendonça, assisten-
te de promotoria, apresentou sua
versão do crime. Para ele, Cláudia
foi levada com vida para o Chapéu
dos Pescadores, no domingo à noite,
e, lá, assasinada. Isso contraria a
tese da Promotoria, que, ao denun-
ciar os acusados, disse que Cláudia
foi morta no apartamento de Mi-
chel.

"Se eu fizesse a denúncia hoje,
não mudaria uma linha. Ela está
correta" — afirmou. Quanto às de-
clarações do Sr Osvaldo Mendon-
ça, também é categórico:

"O senhor da ação penal é o
Ministério Público. O assistente de
acusação figura meramente como
advogado da familia" — disse.

Possui também opinião forma-
da sobre o relatório do detetive Ja-
mil Warwar, que. em quatro dias.
apontou os principais acusados.

"Ele avançou conclusões pre-
maturamente. A própria investiga-
ção veio a demonstrar isso. Formu-
lou hipóteses quando a apuração
estava no embrião; Daí para frente,
muita coisa se positivou: outras, fi-
caram sem resposta" — explicou.

A hipótese de que tenha havi-
do pressões não o impressiona.

O que diz a Medicina Legal
O que provocou as equimoses

no rosto de Cláudia?
Nas fotografias do Instituto

Carlos Éboli, o rosto de Cláudia
Lessin Rodrigues apresenta-se tu-
mefeito e cheio de manchas roxas,
como se tivesse apanhado. Além
disso, no pescoço há marcas es-
curas, bilaterais, além do sulco pro-
duzido pelo arame que sustentava a
bolsa com as pedras, destinadas a
afundar seu corpo no mar.

No exame médico-legal, os pe-
ritos relatam que a face tem "es-
coriações na região frontal e mos-
tra intensa e extensa tumefação e
equimoses violáceas na região mas-
seteriana esquerda malares, bucina-
dores e labial". No pescoço, o laudo
constatou a presença de "escoria-
ções pardo-avermelhadas lrregula-
res, em maior número na metade
esquerda, e sulco oblíquo descen-
dente, da esquerda para a direita,
que se prolonga para trás, em di-
reção à região dorsal direita".

Equimoses
Até o momento, a defesa de

Michel Frank insiste em fixar-se
nas lesões constatadas no tórax,
pelo laudo do IML: "No exame do
tórax, encontra-se escoriações par-
do-avermelhadas e equimoses vio-
láceas nas regiões externai e peito-
rais". Para a defesa, essas lesões
são resultado dos esforços feitos
pelos suspeitos para reanimar
Cláudia, inclusive através de socos
no tórax.

Nesse caso, como explicar le-
soes semelhantes na face?

A conclusão do laudo do IML
fala em afixia por estrangulamen-
to com as mãos (esganadura), além
de contusão da cabeça com hemor-
vagia subdural.

O que dizem os livros de Medi-
cina Legal a respeito?-

No caso da esganadura — se-
gundo o livro Lições de Medicina
Legal, de A. de Almeida Júnior e
J. B. Costa Júnior, ambos professo-res da Universidade de São Paulo
(edição de 1976) ela é definida co-
mo "constricçáo do pescoço, pro-duzida pelas mãos do agente ou porseu antebraço". Segundo os auto-res, na morte por esganadura in-tervêm três fatores: o respiratório,
o circulatório e o nervoso.

O primeiro fator é evidente,
mas o segundo manifesta-se fre-
quentemente por um desmaio da
vítima (em conseqüência do es-
treitamento dos vasos que irrigam
o cérebro: as carótidas e a falta
de oxigenação decorrente). Es.se
desmaio facilita a ação do agres-
sor. O terceiro fator deve-se a uma
estinuilação de centros nervosos
situados na biftircação das caro-
lidas: os chamados seios caroü-
dios, que, pressionados, mesmo le-
vemente, podem determinar a pa-
rada do coração e a morte. É o
chamado reflexo de Hering. Nes-
se caso, a morte ocorrerá sem a
presença de qualquer lesão super-
flclal ou profunda ao nivel do
pescoço.

Asfixia
Segundo os autores, os sinais

gerais de esganadura não diferem

dos demais sinais de violências as-
fixicàs. Entre esses sinais, estão:
cianose (cor arroxeada) da pele

e das mucosas (lábios, maçãs do
rosto, orelhas e extremidades) e
petéquias (pequenas hemorvagias
puotlformes) nas conjuntivas. Ne-
nhum deles foi relatado no laudo
do IML. Os sinais internos são:
persistência da fluldez do sangue,
que não coagula. (Presente no lau-
do. quando afirma que "a secção
dos vasos dá saida a sangue liqui-
do). Esse fenômeno decorre me-
nos da asfixia do que da rapidez
da morte.

O segundo sinal geral interno
— petéquias sob a pleura e sob o
pericávdio, bem como na oase da
lingua — também está presente
no laudo: "encontra-se infiltração
hemorrágica ao nivel da base da
lingua, tem-se petéquias subpleu-
rais e subepicárdicas". O terceiro
sinal são várias congestões, lncht-
sive ao nível das meninges.

Apesar disso, esses sinais —
segundo os autores — não bastam
isoladamente para diagnosticar a
morte por asfixia, sendo necessá-
rios outros sinais próprios de vio-
lência a.sfixica.

Os sinais locais mais impor-
tantes estão no pescoço. Externa-
mente, podem ser equimose, devi-
do à pressão violenta dos dedos e
escoriações (presentes no laudoi
produzidas pelas unhas.

As lesões
Segundo os autores, as lesões

produzidas pelas unhas têm, "às

vezes, o aspecto semllunar da bor-
da ungeal ou, então, a de faixas
escoriadas, a mostrar o desloca-
mento das unhas. Os autores ob-
servam (e nisso o laudo do IML é
falho) que "tais lesões devem ser
descritas com minúcias no que diz
respeito à sua forma, ao seu nú-
mero, à sua sede e à posição rela-
Uva, para serem confrontados com

, a descrição do ato agressivo, ou pa-
ra servirem de base à sua recons-
tituição." Apesar disso, a inexistên-
cia de lesões externas não afasta
a hipótese de estrangulamento.

Existem, então, as lesões Inter-
nas, que são: A — hemorragias
acentuadas na espessura dos mús-
culos e demais tecidos do pescoço
(existe no laudo a já referida he-
morragia na base da língua), além
de infiltração hemorrágica ao nível
do músculo esternoclidomastóideo
um músculo do pescoço, bilateral).
B — fraturas da larlnge, que, na
esganadura, são mais frequentes e
grosseiras do que em outras for-
mas de constrição do pescoço (não
consta no laudo), e C — fratura do
osso hlólde iigualmente ausente).
Não é incomum. segundo os auto-
res, que faltem quaisquer sinais.

Do texto evidencia-se fácil-
mente que mesmo um laudo muito
bem detalhado pode ser questiona-
do, simplesmente porque podem fal-
tar vários sinais característicos de
estrangulamento. Apesar disso, há
várias evidências de estrangula-
mento no laudo do IML: a não
coagulação do .sangue, as petéquias
sob a pleura e sob o pericárdio, a

congestão ao nivel das meninges,
as escoriações no pescoço e a he-
morragia na base da lingua e ao
nivel dos músculos do pescoço.

Equimoses
A esse fato podem ser associa-

das as equimoses na face, feitas
ainda em vida. (No laudo, as le-
soes post mortem são sempre des-
crltas como apergaminhadas — is-
to é, não sangram e nem cicatri-
zam — o que é característico e
confere com os tratados de Mediei-
na Legal). Segundo o livro Lições
de Medicina Legal, a.s equimoses
são descritas como: "Resultados de
ações contundentes, conquanto não
lesem a pele ou as membranas su-
perficiais dos órgãos, rompem os
capilares a eles subjacentes, provo-
cando o extravasamento de san-
gue que, não podendo correr para
fora, infiltra-se entre os tecidos,
provocando a equimose."

Segundo os legistas, a equimo-
se pode resultar de quatro fatores:
compressão (no caso esmagamento
das paredes dos capilares por mur-
ros, pontapés ou pauladas), tração
(quando há estiramento com rutu-
ras dos vasos), sucção (provocado
por ventosas ou com a boca, quan-
do a pressão atmosférica sobre a
pele diminui bruscamente em fur..-
ção da sucção e, em conseqüência,
os vasos sangüíneos enchem-se de-
mais e se rompem), e esforço, opôs-
to à sucção (nesse caso, a pressão
aumenta dentro dos vasos, que po-
dem romper-se, como ocorre em
certos surtos agudos de tosse, por
exemplo).

Nos casos em que existem dúvi-
das se a lesão foi produzida antes
ou depois da morte, existem vários
testes para comprová-lo. Há uma
possibilidade, excepcional, de se
provocarem equimoses em cadáve-
res, mas elas são facilmente dife-
venciadas das lesões ocorridas in
vivo, no exame médico-legal. Além
disso, o tempo entre a morte e a
provocação dessas lesões é impor-
tar.te: quanto maior, mais lmpro-
vável.

Hemorragia
Existe, assim, uma possibilida-

de de a própria hemorragia sub-
durai ser decorrência dos trauma-
tismos na face, pois, no laudo, não
há lesões externas no couro cabe-
ludo (embora existam hemorragias
nos músculos temporais — nas la-
terais do crânio e na fase profun-
da do couro cabeludo), nem fratu-
ra do crânio, o que não é necessá-
rio para produzir uma hemorragia
subdural.

Outra hipótese, levantada pelo
neurologista Carlos Bacelar, a de
que Cláudia poderia ter um aneu-
risma (dilatação com enfraqueci-
mento da parede) de vasos do cé-
rebro. Não exclui a hipótese de es-
ganadura, mas pode até reforçá-la.
Durante uma esganadura é bastan-
te provável que um ancurisma pré-
existente acabasse por romper-se,
causando, também, a hemorragia
subdural, embora a abóbada era-
niana permanecesse integra e sem
sinais de violência.

Polinter admite que
Michel Frank fugiu

A Divisão de Capturas e
Polinter já admite que o
principal acusado da morte
de Cláudia Lessin Rodrigues
— Michel Albert Frank —
deixou o Brasil clandestina-
mente. O.s aeroportos e por-
tos de todo o Pais, avisados
sobre >a d e c r e t aç â o da
prisão preventiva de Mi-
chel, não acusaram sua sai-
da.

Várias turmas du DC-Po-
1 inter trabalham ininter-
r u p tamente, investigando
todas as informações sobre
os locuis por onde ele pode-
riu ter deixado o Brasil. O
pai dc Michel — Sr Egon
Frank — chegou a ficar de-
tido por duas horas, domin-
go, no Aeroporto Interna-
cional do Rio, quando em-
barcava pura a Suíça, mas
nada revelou sobre o para-
deiro do filho.

18 MIL MANDADOS

Ó pedido de prisão contra
Michei Albert Frank f o i
juntado a outros 18 mil
mandados de prisão que
existem nu DC-Polínter,
mas como o caso ganhou
repercussão nacional, foi
dada prioridade à captura
do acusado da morte de
Cláudia Lessln, segundo in-
formou o titular do órgão.
Delegado Rogério Mont
Karp, ontem, quando es-
tava reunido com o diretor

Go-do DPE, Sr Vakiemar
mes de Castro.

As duas autoridades es-
clareceram que, mesmo an-
tes de ser decretada a
prisão preventiva dos acu-
sados Michel Albert Frank
e George Khour, a DC-Po-
linter mandou mensagens
de telex a todas as Polinter
dos Estados, fornecendo a
qualificação dos dois. Dc-.
pois de decretada n prisão
as mensagens foram conflr-.,
madas e remetidas fotogra-'
fias dos acusados. A apre-
sentaçâo de George Khour
também foi notificada às
Polinter estaduais, pura que..
cessasse a suo. procura.

Na DC-Polinter do Rio. oa
policiais comentam que a
captura de Michel é questão
de honra para o órgão.

Os Delegados Vakiemar
Gomes de Castro (DPE),
Rogério Mont Karp iDC-Po-
linter) e José A liv er ti
(DPE), comentaram a en-
trevista concedida pelo neu-
rologista Carlos Bacelar,
criticando o laudo do Insti-
tttto Afranio Peixoto sobre
a morte de Cláudia Lessin.

Os policiais não entraram
cm detalhes sobre as críti-
cas do médico, mas acham
que ele está incurso no Có-
digo de Ética Médica e, por
isso. deverão acionar o Con-
selho Regional de Medicina
para estudar o caso.

Relatório é enviado
ao Ministro da Justiça

O diretor do Departamen-
to d.e Polícia Especializada,
delegado Waldemar Gomes
de Castro, entregou, ontem,
no Gabinete do Ministro da
Justiça no Rio, relatório so-
bre o assassinio dc Cláudia
Lessin Rodrigues, ucompa-
nhado de um conjunto de
fotogrufias mostrando todas
as deformações do corpo.

Relatório e fotos idên-
ticas, segundo o policial, Já
foram remetidas ao Gover-
nador Faria Lima e ao Se-
cretário de Segurança Pú-
blica, General Mário Brun
Negreiros, para mostrar o
grau de violência como foi
perpetrado o crime contra
a jovem. Tanto o Ministro
Armando Falcão, o Gover-
nador e o Searetáro de
Segurança, segundo disse o
delegado Gomes de Castro,
estão interessados no caso
e, também, em intensificar
o combate ao tráfico de
drogas.

LAUDO POSITIVO
Já está em mãos do dire-

tor do Instituto d.e Crimina-
listica Carlos Éboli, dele-
gado Roberto Vilarinho, um
dos laudos do Setor de Fisi-
ca e Química sobre o assas-
sinio de Cláudia Rodrigues.
Trata-se do de hematologia,
que deu positivo, pois os pe-
ritos concluíram ser sangue

as manchas nas pedras que
estavam dentro da bolsa •
Favo, presa ao corpo da
jovem por um arame, que ¦
também lhe envolvia o pes-
coco, metal em que igual-
mente foi constado sangue.

Tendo concluído como
sendo sangue as manchas
nos materiais enviados ao-"
ICE, os peritos enviaram o
laudo juntamente com os
objetos pesquisados ao Ins- ¦
titulo Médico Legal Afranio
Peixoto, que vão determinar
o tipo sangüíneo, para dc-
terminar se o mesmo per-
tnnce a Cláudia, ao corretor
Michel Albert Frank ou ao
cabeleireiro George Khour,
ambos denunciados como
autores do assassinio da Jo-
vem.

No setor de Fisica e Qui-
mica, agora, resta só um
exame a ser feito: é o de
metalurgia, no arame que
prendia a bolsa Favo ao pes-
coco e aos seios de Cláu-
dia. Esse exame, segundo
soube-se ontem no ICE, será
bastante demorado, pois de-
pende de testes de absorção
(reações) nos má te r Ia li
pesquisados — um retirado
de volta do pescoço da viti-
ma e outro recolhido de
uma obra da Rua Ivone Ca-
valheiro, 120, onde Michel
tem um apartamento de co-
bertura.

Advogado não sabe
onde está o elieute

Ontem, à noite, quando
eram insistentes as infor-
mações de que Michel Al
bert Frank havia escapado
do pais, o advogado Wilson

Lopes dos Santos confir-
mava ter perdido contato
com o seu cliente, acusado
a morte de Cláudia Lessin
Rodrigues.

"Ele, de fato, estava
numa casa de saúde, até
outro dia, mas. agora, con-
fesso, náo sei de seu para-
deiro. Espero, a qualquer
momento, que o contato se
renove. A linha de defesa
que estubeleci é a mesma
para o meu cliente. Cada
vez se afasta mais a hipóte-
se de homicídio; levantada
pela acusação. Compreendo
o estado de animo, hesita-
ção e desespero de Michel,
mas tenho u certeza, agora
mais do que nunca, de que
se fará Justiça. E Michel
não porá tudo a perder com
uma fuga".

O advogado Wilson Lopes
dos Santos disse, ontem,
que, até o final desta sema-
na, terá preparado o pedido
de habeas-corpus para seu
cliente. Na semana passada,
o crlminalista afirmou que,
após ser julgado o pedido,
ele apresentaria Michel à
Justiça.

O Sr Wilson Lopes acres-
centou qué, para formalizar
o pedido, falta apenas o pa-
recer de um legi&ta, profes-
sor de Medicina Legal, que
náo quis identificar. Disse
ainda que a opinião do neu-
rologista Carlos Bacelar —
chefe do Serviço de Ele-
troencefalografia da Bene-
ficiència Portuguesa, que
acredita que Cláudia não
foi assassinada — também
fará parte de sua argumen-
tação.

Em entrevista concedida,
ao JORNAL DO BRASIL, na
semana passada, o defensor
de Michel disse que preten-
dia apresentá-lo ao Tribu-
nal de Justiça no dia do jul-
gamento do habeas-corpus,
para que não fosse levanta-
da a hipótese de que seu
cliente pretendia fugir. De-
pois de dar entrada no tri-
bunal, um habeas-corpus le-
va cerca de lã dias para ser
julgado.

Ontem, o advogado esteve
no 1? Tribunal do Júri, le-
vando uma cópia xerox de
declaração do Grupo Mon-
daine. em resposta aos co-
mentários da imprensa so-
bre a viagem do industrial
Egon Frank à Europa. Sem
nenhuma assinatura, a có-
pia, segundo o Sr Wilson
Lopes, foi feita para "escla-
recer a opinião pública".

Ela diz que "em face do
indigno noticiário dos jor-
nais referentes às constan-
tes viagens do Sr Egon Max
Friedrich Frank, brasileiro,
residente nesta cidade, a
paises da Europa e das
Américas, a M o n d a i e n
Watch Ltd., com sede em
Zurich-Suíça declara, a
quem interessar possa, que
o mesmo é proprietário de
50% das ações deste grupo,
que controla atualmente 26
organizações".

Depois de mencionar as
26 cidades estrangeiras on-
de o grupo possui fábricas,
a nota conclui, dizendo que"o Grupo Mondaine produz
7 milhões de relógios pof
ano, o que eqüivale a, apro-
ximadamente, 10% das ex-
portações de relógios d a
Suíça. A participação do Sr
Egon no Grupo Mondaine
está devidamente registra-
da na sua declaração de
Imposto de Renda no Bra-
sil".
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Diretores da Médico acha impossível evitar
OMS e OPAS , ,f T3„„0:lão a Geisel entrada da cólera no Brasilvao

Brasilia — O diretor da
Organização Mundial d e
Snúde, médico H a 1 d f d a n
Mahler, e o diretor da Or-
g a nlzação Pan-Americana
de Saúde, médico Hector
Cunha, foram recebidos on-
tem à tarde pelo Presidente
Gci.sel. O Ministro da Saíi-
de, Almeida Machado, tam-
bém participou do encontro.
Na saida, o Ministro Almei-
da Machado explicou que a
visita fora "de cortesia".

A noite, em palestra para
mais de 120 pessoas no Mi-
nistério da Saúde, o médico
Halfdan Mahler defendeu
uma revolução moral "para
que o médico do futuro
abandone a postura de eu-
rador e ensine as pessoas a
cuidar de si mesmas, só o
procurando em situações de
necessidade''.

CRITICAS

O diretor da OMS criticou
a tendência mundial da Me-
dicina, "uma indústria tão
desenvolvida que é capaz de
produzir hipocondríacos
sãos". E denunciou "o fra-
casso da Medicina, que se
reflete na busca de si-
t u aç õ e s clinicas excepcio-
nais, nas quais possa apli-
car a tecnologia mais avan-
cada, tudo à margem dos
problemas da coletividade".

Acrescentou que a ten-
dència é utilizar recursos
especializados em benefício
de uma minoria, com a me-
dicina transcendendo a s
suas próprias fronteiras, ao
buscar os casos .sensacionais
e fascinantes: "O médico" —
disse — está cada vez mais
faltando com a sua respon-
sabilidade de melhorar o
estado de saúde do povo e,
se o profissional de antiga-
mente se limitava a balan-
çar a cabeça e receitar com
ar de mistério porque não
sabia fazer melhor, é prova-
vel que o de hoje faça o
mesmo, porque sabe de-
mais".

"O médico do futuro, ani-
mal bastante raro, embora
espécie ainda não extinta",
poderá determinar a revo-
lução pregada pelo Dr Ma-
hlcr, que considera a medi-
cina de hoje como uma"profissão baseada no
egoísmo, com seus impera-
dores", que se excitam dian-
te do exercício de uma me-
dicina tradicional e fazem
das associações de classe
um meio de defender seus
direitos pessoais e pressio-
nar autoridades. "O médico
está perdendo seu prestigio,
vivendo do delírio de gran-
deza".

ITSPS apura
morte de
segurada

O INPS nomeou comissão
para apurar, dentro do Hos-
pitai Traumato Ortopedia,
as causas da morte da Sra
Gleusa Coutinho de Freitas,
após amputação da perna
por gangrena. A família da
segurada denunciou na po-
licia negligência, impericla
e imprudência dos médicos
que a operaram de uma
fratura na rótula.

Embora admita que os re-
sultados da sindicância pos-
sam demorar até um ano,
como no caso do choque
anestésico de que foi vitima
a segurada Alcione Primo,
no Recife, o INPS informou
que a direção do Hospital
diz ter consciência de que
não lhe cabe nenhuma res-
ponsabilidade, uma vez que
a operação foi cercada de
todos os cuidados. A 5a. DP
tomará amanhã os depoi-
mentos dos médicos do Hos-
pitai Cardoso Fontes, onde
a paciente morreu.

TESTEMUNHAS

Em Londrina, os médicos
Vander de Carvalho e Ar-
mando Nilo Baccelar, do
INPS, e o funcionário Luis
Tomás Jacob, do Instituto
de Medicina e Cirurgia,
depuseram ontem na 10a.
Subdivisão Policial como
testemunhas da morte de
Marcelo Araújo dos Santos,
de quatro meses, que não
fot atendido no IMC por
decisão do médico Dllson

• Maciel Ullana, que será ou-
vido hoje.

Marcelo morreu no dia 31
de agosto e o pai, Sr José
Xavier dos Santos, afirmou
que, mesmo munido de guia
de internamento para tra-
tamento de pneumonia,
emitida pelo INPS, não con-
seguiu internar o filho: o
médico alegou que a crian-
ça estava com varíola e
mandou que ele procurasse
outro hospital.

ENGANO

Em Múrcia, na Espanha,
unia senhora de 74 anos
precisou voltar ao hospital
para amputar a perna di-
reita, afetada por gangre-
na. depois do tor a perna
esquerda amputada por en-
gano.

O diretor do Serviço de
Saúde dos Portos, Sr Arlstl-
des Limaverde, admitiu on-
tem que é impossível impe-
dir a entrada da cólera no
Brasil, mas acredita que se
poderá controlar os casos
que vierem a surgir c evitar
a disseminação da doença
com medidas sanitárias de
controle.

Afirmou ainda que a vaci-
na anticólera "é muito pou-
co eficaz, dando uma imu-
nidade de apenas 50%, que
começa a diminuir a partir
do terceiro mês após a apli-
cação e se torna completa-
mente sem efeito no sexto
mês".
PROVIDÊNCIAS

Durante duas horas e
meia, a Comissão Nacional
de Controle da Cólera este-
ve reunida na tarde de on-
tem no Ministério da Saú-
de. Após o encontro, o dire-
tor do Serviço de Saúde dos
Portos disse que na prática,
não será recomendada ne-
nliuma medida preventiva
à população, "restando ape-
nas esperar que apareça ai-
gum caso, para ser tratado
e controlado".

O Secretário Nacional de
Vigilância Sanitária e presi-
dente da comissão, Sr Luiz
Carlos Moreira de Souza,
disse que "a população não
deve se preocupar em ser
vacinada, porque a vacina
não tem valor ¦ d e pre-
venção". Explicou que a va-
cina apresenta até mesmo
o risco de evitar que uma
pessoa adoeça, mas não
anula sua condição de por-
tador i transmissor do vi-
rus, e impede que ela seja
identificada.

Acrescentou que a vacina
será aplicada somente nos
funcionários dos aeroportos
internacionais, e que além
do Rio, foi iniciada a imuni-
zação dos funcionários do
aeroporto de Congonhas,
em São Paulo. Na sua opi-
nião essa imunização se
justifica porque essas pes-
soas têm maior possibilida-
de de ter contato com por-
tadores da doença.

Disse ainda o Sr Luiz
Carlos Moreira de Souza
que foi "restabelecido o es-
tado de alerta da Comissão
Nacional de Controle da Có-
lera", mas na reunião de
ontem foi decidido que não
será adotada a quimioprofi-
laxia, com o uso preventivo
de tetraciclina, "a menos
que as condições se modifi-
quem".

A prevenção com compn-
midos do antibiótico tetra-
ciclina foi utilizada hà dois
anos, quando surgiram ca-
sos de cólera em Angola e
Portugal. O Sr Luiz Carlos
Moreira de Souza disse que
nessa época, em consequén-
cia da situação politica, o
fluxo de passageiros desses
paises para o Brasil foi
muito grande, e por isso os
comprimidos de tetraciclina
eram distribuídos aqui a cs-
ses passageiros, como medi-
da preventiva.

Explicou que desde o tem-
po do Império não existe
cólera no Brasil, e que
atualmente a situação em
relação à doença "é mais
tranqüila que há dois anos",
porque agora o fluxo de
passageiros vindos das
áreas afetadas pela cólera
é muito menor.

Acrescentou que, como
medida preventiva, estão
sendo realizados exames
bacteriológicos por amos-
tragem nos dejetos numa-
nos colhidos nos aviões que
chegam das áreas atual-
mente em alerta aos arco-
portos do Rio, de São Paulo
e do Pará. No Rio, esses
exames estão sendo feitos
em Manguinhos, enquanto
a FEEMA está encarregada
de fazer a análise e contro-
le da água da cidade.

O Ministério da Saúde
dispõe de uma verba apro-
ximada de Cr$ 2 milhões
500 mil para o programa de
prevenção da cólera, sendo
CrS 500 mil de um saldo do
Fundo Nacional de Saúde,
cerca de Cr$ 600 mil do Ser-
viço de Saúde dos Portos e
CrS 1 milhão 500 mil de ver-
ba deste ano.

Explicaram os dois inte-
grantes da comissão que
existem "medicamentos e
equipamentos para sanea-
mento básico" em quantida-
de suficiente para garantir
qualquer necessidade, em-
bora não tenham definido
a qua ntidade disponível.
Disseram que os medica-
mentos e equipamentos
estão armazenados em pon-
tos estratégicos — no Rio
de Janeiro, Recife, Brasilia
e Rio Grande do Sul — de
onde podem ser deslocados
para qualquer ponto do pais
com um máximo de três ho-
ras de vôo.
RECOMENDAÇÃO

Os passageiros que che-
gam do Oriente Médio, da
Inglaterra, Holanda, Itália
e Alemanha Ocidental —

onde foram registrados ca-
sos importados da doença
— recebem a bordo um avi-
so — impresso em portu-
guês, francês e inglês — pa-
ra que procurem os postos
de saúde ou um médico no
caso de apresentarem possi-
veis sintomas da cólera —
diarréia persistente, acom-
panhada ou não de vômitos.

Segundo os dois Jntegran-
tes da comissão, as pessoas
que viajam para o Oriente
Médio devem ser vacinadas,
mas não h á obrigatorie-
dr.de. O Brasil não exige
atestado de vacina contra
cólera das pessoas que che-
gam aqui, de acordo com
recomendação da Organi-
ação Mundial de Saúde,
em 1973, que aboliu a
exigência.

Disse ainda o Sr Aristidcs
Limaverde que o periodo de
incubação da doença é do
24 a 48 horas, com um pe-
riodo máximo de cinco dias.

Durante a reunião, a
comissão foi informada da
situação do surto da doença
na Síria, onde foram regis-
trados 2 mil 500 casos e 70
óbitos. Casos de cólera tam-
bém ocorreram na Jordânia
(até agora 373, sendo oito
de ontem) e na Arábia Sau-
dita, onde a movimentação
de peregrinos habitualmen-
te realizada nesta época
propicia a difusão da doen-
ca. Na Europa, casos Isola-
dos de cólera foram regis-
trados na Inglaterra,
(dois), Holanda (um), Re-
pública Federal Alemã
(um) e Itália (um).

Entre as providências a
serem adotadas, aprovadas
pela Comissão Nacional, es-
tá a difusão, pelas Secreta-
rias de Saúde de cada Es-
tado, de informações sobre
a doença, forma de trans-
missão e necessidade d e
atendimento médico imedi-
ato. Além disso, foi deter-
minada a reorganização das
equipes de emergência,
constituídas por epidemiolo-
gistas, engenheiros sanlta-
ristas, médicos, enfermeiras
e pessoal auxiliar habilitado
a usar as unidades de emer-
gência para abastecimento
de água pura (clorada) e
remoção e tratamento con-
veniente dos dejetos em
águas servidas. Unidades
compactas para essa finali-
dade já estão localizadas
em Manaus, Belém, Fortale-
za, Recife, Salvador, Rio,
São Paulo, Belo Horizonte,
Curitiba e Porto Alegre.

FORMAÇÃO DE CONSULTORES
DÉ ORGANIZAÇÃO

Programa conduzido por especialistas da ODA Internacional, oficialmente reco-
nhecido a nível de pós-bacharelaio e a ser suplementado no próximo ano a
nível de Mestrado, através da Universidade de San Francisco, Califórnia. Com-

posto de sete módulos e amplo apoio bibliográfico, o programa dura perto de
10 meses. O primeiro módulo inicia-se a 17 de outubro próximo, na cidade

do Rio de Janeiro.
Módulo I Visão Geral e Introdução ao Processo Consultivo

Workshop Desenvolvimento Pessoal
Workshop Habilidades de Consultoria
Workshop Habilidades para a Solução de Problemas
Workshop Habilidades de Diagnose
Workshop Teoria e Método de Internação
Revisão de Projetos e Clínica de Habilidades

POSSUÍMOS REFERENCIAS DE GRANDES ORGANIZAÇÕES
BRASILEIRAS, SOBRE A EXCELÊNCIA DESTE CURSO.

Peça-nos detalhes do programa. RESTAM POUCAS VAGAS.
CEPLON — Consultoria de Organização Ltda.

Rua Barão do Flamengo, 32 — 3? andar
Rio de Janeiro-RJ (021) Tel.: 225-9014 ou 205-0299

CEPLON

Módulo
Módulo
Módulo IV
Módulo V
Módulo VI
Módulo VII

CASAS DA BANHA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAI ABERTO

C.G.C. n.° 33.256.918/0001 - 55

AVISO AOS ACIONISTAS

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que terá inicio, a partir do dia 2á de setembro de

1977, nos endereços abaixo indicados, o pagamento do dividendo n.° 7, a razão de Cr$ 0,12 (doze

centavos) por ação, conforme deliberação da 49a. A.G.O. realizada em 30.07.77.

ATENDIMENTO

Rio de Janeiro — RJ. —

São Paulo — SP

Rua áa Igreiinha n.° 2, São Cristóvão, nos dias úteis, exceto aos

sábados, nos seguintes horários:
Pessoas Jurídicas — das 9,00 às 12,00 horas;
Pessoas Físicas — das 14,00 is 17,00 heras.

Rua Silva Bueno n.° 873/4, Ipiranga, no escritório da Filial da

Empresa - tel. n.° 273-9024, nos dias úteis, exceto aos sábados,

das 14,00 is 16,00 horas. .

— IMPOSTO DE RENDA — Quanto ao Imposto de Renda incidente sobre os dividendos, serão

observadas as disposições legais vigentes para as Sociedades Anônimas de Capital Aberto.

- INSTRUÇÕES GERAIS

3.1. O formulário para habilitação des dividendos, com instruções para seu preenchimento,

estará à disposição dos acionistas no local de atendimento.

3.2. Além dos certificados, será indispensável a apresentação do documento de identidade,

do C.P.F. ou C.G.C. e de procuração, quando se fizer necessário.

3 3 No período de 26 de setembro a 10 de outubro do corrente, ficarão suspensas es

transferências e conversões de ações, bem como o desdobramento e agrupamento de

certificado.

Rio de Janeiro, RJ., 20 de setembro de 1977.

A Diretoria

CASAS DA BANHA COM. IND. S/A.

(j) CARtOS ALBERTO JAHEl
Diretor Administrativo ^
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VENDA DE IMÓVEIS
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FILIAL DO RIO DE JANEIRO
comunica quo venderá pela melhor oferta, do acordo com o

edital quo so encontra ,i disposição dos interessados, os imóveis

ü seguir crtrocterlzados:

1. TIPO: casa constando de varanda-o 3 cômodos.

ENDEREÇO: Rua Pereira da Rocha n.° 599, casa 01 - Ricardo
do Albuquerque — Rio da Janeiro.

2. TIPO: apartamento constando de sala, 2 quartos, banheiro,
cozinha, área do sorviço, quarto e W.C. de empregada.

ENDEREÇO: Travessa Sousa Andrade n.° 80, ap. 108 — Cas-

cadura — Freguesia de Inhaúma — Rio do Janeiro.

Os interessados, pessoas físicas e jurídicas, poderão obter o edital

e outros esclarecimentos no seguinte endereço: Comissão Perma-

nenle de Compras e Contratações - Avenida Rio Branco n.° 174
— 24.° andar, no horário das 10:30 às 16:30 horas, onde serão

recebidas as propostas, nas datas abaixo. E antecipamos que as

pessoas lurldicas só poderão adquirir os referidos imóveis mo-

diante pagamento à vista.

Item 1 - às 10:30 horas do dia 20 do outubro de 1977.

Item 2 — às 11:00 horas do dia 20 de ourubro do 1977.

#
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C.G.C. 60.bOO.030/OOOl-15

EDITAL
CONCORRÊNCIA PUBLICA DE ÂMBITO INTERNACIONAL

N.° IBRD 13/77

RETIFICAÇÃO
A FEPASA-FERROVIA PAULISTA S.A. torna público que fica

retificado o último tópico do Edital Resumido cm epígrafe, que
p«issa rt ter a seguinte redação;

"Para aquisição de Edital na Integra, os Interessados de-
verão pagar o preço de CrS 1.000,00 (lium mil cruzeiros)
ní Seção de Arrecadação, à Praça Júlio Prestes, 148 —

térreo, procedendo a retirada neste mesmo endereço —

1° andar — Si.la 15".
Sào Paulo, 19 de setembro de 1977.

F.P.de Castro Uma
Diretor Ad min islrativo-Fi nanceiro

úGoverno do Estado de São Paulo
Desenvolvimento para Todos.

^H PMN-ENITUR
wjASJ CARNAVAL 1978
gSgg! SISTEMA DE SOM

TOMADA DE PREÇOS N.° 04/77
A ENITUR - EMPRESA NITEROIENSE DE TU-
RISAAO S.A., comunica às firmas cadastradas
na Prefeitura Municipal de Niterói, que será
realizada no dia 20 de outubro de 1977, às
16,00 hs., a TOMADA DE PREÇOS N.° 04/77,

para a instalação do sistema de som no centro
da cidade, para o CARNAVAL de 1978.

Os interessados poderão obter cópia do Edi-
tal e informações no horário de 12,00 às 19,00
hs., .na Av. Amaral Peixoto, 507, sobre-loja.

UNIVERSIDADE FEDERAL

DIVISÃO DO MATERIAL

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS
Comunicamos que no dia 30 de setembro de

1977, às 15 horas, na Seção de Compras da Reito-
ria, na Rua Miguel de Frias, n.° 9, 1.° andar, sala
3, serão abertas as proposlas da Tomada de Preços
n.° 30/77, para aquisição de misturador rápido de
líquido e outros aparelhos. O Edital e demais inr
formações poderão ser obtidos no endereço acima.

Niterói, 13 de setembro de 1977

(a) JOSÉ ROBERTO GATTO SOARES
Diretor da Divisão do Material

Sistema
Financeiro

BCN balancetes
RELAÇÃO DE AGÊNCIAS

doCampr*SâDCaBtánodoSul;SSo^

do Sul - Canoas - Novo Hamburgo - SANTA CATARINA - Blumenau - Joinville.

Banco de Crédito Nacional SA
¦SociedT™, Aberto, FUNDADOR: FRANCISCO CONDE - CGC n, S0.B98.7S3/aD01-SI - Carta Patente ,- 218BI d* 1.18.1938 - MATRIZ: S_

Paulo - Rua Boa Vista, B2B - Rio de Janeiro - Rua 1." de Março, 31/33.

EXTRATO DE BALANCETE EM: 31/08/77

ATIVO

Caixa o Dep. no Banco tio Brasil 1 DS 925.4S 1.37
Tít. Federais de Curto Pra<:o .... 261 946.199.32

R"nprtsVtf,L  
4.076.716.233.06

Operações Ref inanciadas  970320 5bb,/2
Outros Créditos  6.289.630.501.77
Valores e Bens  571.732.940.05

IMOBILIZADO 
RESULTADO PENDENTE 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

364.871.620,69

11.90B.400.300.60
172.395.741,33
254.154.67B.40

30 908.584 921.07
43.608.407.262.09

PASSIVO

NÁO EXIGÍVEL
Canital 180000000.00
Aumento de Capital 220000000.00 c.rEiac„„
Reservas e Fundos 245 619.673.43 645 619.6/3.43

EDeoôsitos 2.B74 800.18B.59
Outras Exigibilidades 3.949.256 013.83
Obrigações Especiais 4.801.338.304.04 11

RESULTADO PENDENTE

CONTAS OE COMPENSAÇÃO .

625.394.506,46

42B.B08.161.13

908584.321.07
608.407 262,09

. a „,„ adi iMnnrnNDE-Diretor Tesoureiro-ARMANDO CONDE-Diretor Secretario

NELSON ALVES CARDOSO - Contador CRC. SP. n.« 15.456

Banco de Investimentos BCN S.A
^^^^" "^^ _- _ . o. = •,,, cm rfooi nn K7-MATRIZ: Sao Paulo-Rua Boa Vista, 208-l." ar

<

(Sociedadi! de Capital Aberto)-CGCn.°61.146.577/0001-99-Carta Patente n°A-B7/

FILIAL: Rio de Janeiro - Rua 1," da Março,31/33 - 4.° andar.
601 de 21.08 67 - MATRIZ: Sao Paulo - Rua Boa \

associado ao Barclays Bank International

EXTRATO DE BALANCETE EM: 31/08/77

ATIVÜ

DISPONÍVEL  177.168.598,00

REALIZÁVEL ,,...,„-,„
Financiamentos 3 293 025.331 ,J9
Renasses 1.556803.163.38
nollnonriamentos .. 796 933 990.69
ct?csc1Z£_:::::::::::::::::. __3______i__ 7.032.052.605.58

IMOBILIZADO .

RESULTADO

22.143.305.99

PENDENTE  652.186.781,85

CONTAS DE COMPENSAÇÃO „,„n,.;„
Fnndn BCN de Investimentos ... 27506 01 /.jo
Fundo Fiscal BCN de Invest  1 IB 578 692,09
Outras Comas  48 1489/3.613.91 4B 295 058 5r. 3.48

5b 178 6U9.B1 5.90

PASSIVO

NÃO EXIGÍVEL
Capital;
-De Dom no Pais 200 000 000.00
-De Dom no Ext. 100000 000.00
Reservas e Fundos

EXIGÍVEL
Depósitos 
Obrig. em Moedas Estrangeiras
Obng. por Refinanciamentos ...
Outras Exigibilidades 

RESULTADO PENDENTE 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Fundo BCN de Investimentos ...
Fundo Fiscal BCN de Invest
Outras Contas ;

300QO0.OOO.00
296 B92 479,35

2 809 547.997.2B
1.63B 242.297,80
1.12933091 1.79

71B.33B371.53

536B32.47935

6.295 459 578.40
991.199.234.67

27.506.01758
118 578 392,09

1B14B373613.B1 4B 295 OSB 523.48
56 1 7B 609.8 15.90

ad, iiunn rnwnr. nirptnr - ARMANDO CONDE - Diretor - ANTÔNIO LN.GALVÃO - Diretor - LUIZ GONZAGA MURAT -

CELSO VICENTE BARISON - Contador CRC. SP n" 72 42B 

Financiadora BCN S.A.
Crédito, Financiamento e Investimentos

,Soc,edade de Capita, Aberto, - CGC n, 58,28.927/000,-9, - Carta Patente „ 149 de 15. 
j^^^^^^

EXTRATO DE BALANCETE EM: 31/08/77

ATIVO
DISPONÍVEL 

REALIZÁVEL
Financiamentos 733364 208.14
Valores e Bens 23.404.121.97
.Outros Créditos 52 64J.52b.44

IMOBILIZADO 

RESULTADO PENDENTE 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO .

2 205.838,27

B15.412.B55.55

3.B42.563.49

134 886.508.93

056 981 232.25
013 323 998.49

PASSIVO
NÃO EXIGlVEL

Capital:
-De Dom.no Pais 18 000000.00
-De Dom. no E.t. 9 DUO 000.00
Reservas e Fundos 

EXIGÍVEL
Titules Cambiais 
Outras Exigibilidades

27.000.000.ÜU
66013778.27

6,8 567.137.30
37.782.750.45

RESULTAOO PENDENTE 

CONTAS OE COMPENSAÇÃO*.

V
PEDRO CONDE - Diretor Presidente - ARLINDO CONDE - Diretor - ARMANDO CONDE - Diretor - ANTÔNIO L. N. GALVÃO - Dnetor -

Diretor - BASIL HENRY EOWIN SOLE - D.retor - HENRIQUE BORENSTEIN - Diretor.

NELSON ALVES CARDOSO - Contador CRC SP n." 15 456

93.013.778.27

656 349 B97.75

20S.9B4.030.22

1 056 381 P3P.2S
B 013 328.998.49

í GONZAGA MURAT -
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Novas indústrias
surgiram com o
apoio da CDI/MG

Belo Horizonte — Em apenas seis
anos de existência, a Companhia de
Distritos Industriais de Minas Gerais
— CDI/MG — conseguiu fazer surgir
25 milhões de metros quadrados
ocupados por instalações Industriais
em 14 distritos Industriais espalhados
por 12 municípios mineiros.

São 205 novas indústrias que nes-
te período surgiram em Minas e so
aproveitaram dc toda a infra-estru-
tura c tecnologia desenvolvidas pela
CDI/MG no campo dos distritos ln-
dustriais. Apenas no ano passado, fo-
ram vendidos 2 milhões 837 mil me-
tros quadrados para 54 novos proje-
tos industriais, que gerarão 21 mil 131
empregos diretos.

Atendendo ao objetivo de ofere-
cer aos investidores nacionais e cs-
trangeiros melhores opções para a im-
plantação de seus projetos industriais,
a CDI/MG desenvolveu e implantou
projetos de distritos industriai., nos
Municípios do Uberaba, Uberlândia,
Sete Lagoas, Três Corações, Governa-
dor Valadares, Montes Claros, Pira-
porá, Juiz de Fora, Cachoeira Escura,
Contagem, Santa Luzia, Betim, Embl-
racu e Jatobá, sendo os cinco últimos
na região metropolitana de Belo Ho-
rizonte.

Apenas na área mineira da Su-
dene, a CDI/MG conta com dois dis-
tritos industriais, localizados, um em
Pirapora, às margens do rio São Fran-
cisco, e outro em Montes Claros, im-
portante pólo pecuário e algodoeiro.

Para atender à expansão do par-
que industrial dc São Paulo, a CDI/
MG implantou em Extrema (Minas
Gerais) um distrito industrial que se
distancia da Capital paulista apenas
130 quilômetros. Além destes distritos
industrlails a CDI/MG foi responsável
pela preparação da infra-estrutura
básica das áreas industriais para a
Fiat Automóveis S/A; FMB Produtos
Metalúrgicos, Krupp Indústrias Meca-
nicas, Cenibra, Terex, Peugeot e Si-
derúrgica Mendes Júnior.

INFORME ESPECIAL |
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Especial
para a indústria

automotiva.

No instante em que a Forjas Acesita S.A.
inaugura suas instalações,

a Acesita pede a palavra.
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A Forjas Acesita S.A. surgiu
f§ como conseqüência do Plano de
S Expansão da Acesita."iM"' Sua missão básica é a fabricação

de peças forjadas, destinadas
principalmente à indústria automotiva.
Mas a Forjas Acesita S.A. também
vai atender à indústria petrolífera,
petroquímica, elétrica e naval, com
produtos de alta precisão.

Uma característica importante
da Forjas Acesita S.A.é o fato de se
poder dizer que é uma forjaria
integrada, pois tem garantia de
suprimento de matéria prima: os
aços especiais Acesita para as suas
operações.

Da mesma forma como a Acesita
recorreu às fontes mais
categorizadas em busca da
tecnologia ideal para o seu
crescimento e modernização,
também a Forjas foi buscar no Japão
o mais avançado know-how em
forjarias: o da Sumitomo Metals
industries, empresa que também
participa de seu capital. Sem falar
que a Forjas conta também com o
know-how em aços especiais da

I Acesita, que exatamente agora
i amplia e enobrece sua produção.

A Forjas Acesita S.A. entra em
operação como uma seqüência
lógica da atividade da Acesita, com
capacidade inicial de 20.800
toneladas anuais de peças forjadas
médias e leves. .

E trazendo mais empregos, mais
progresso e mais orgulho para o
Brasil.

I
ri.

ACESITAm
1977

e
¦CJ-

Rua Tupis,-38
15«-Telex (031)
1030-Tel: 226-1366
Belo Horizonte
MG-Brasil

acesita
CIA. AÇOS ESPECIAIS ITABIRA

Minas tem um dos mais
importantes projetos
na área dos forjados

Belo Horizonte — Com
um capital social de Cr$
8Ü milhões e uma pro-
dução de peças forjadas
previstas em 21 mil tone-
ladas anual, entra hoje,
em funcionamento, em
Santa Luzia, a Forjas
Acesita, dando a Minas
um dos mais importan-
tes projetos do país na
área de forjados.

Contando com a par-
ticipação acionária d a
Cia Aços Especiais Itabi-
ra — Acesita, Banco do
Brasil e os grupos japo-
neses Sumi tome S h o j i
Kaisha, a Forjas Acesita
deverá gerar em sua pri-
meira etapa 850 empre-
gos diretos e sua pro-
dução englobará peças
forjadas leves e médias
cora pesos entre 200 gra-
mas e 60 quilogramas.

NOVO PROJETO

O mais novo projeto a
se instalar no Distrito
Industrial de Carreira
Comprida, Forjas Acesi-
ta S/A já investiu 36 mi-
lhões de dólares. Em sua
primeira etapa a empre-
sa terá 850 novos empre-
gos diretos, gerando ou
tros 2 mil 159 indiretos.
Produzirá 21 mil tonela-
das anuais de produtos
forjados médios e leves
para aindústria au-
tomobilística, naval, fer-
r oviária, petroquímica,
de tratores, auto-peças e
outras, de alto nível dc
exigência quanto à qua-
lidade.

Forjas Acesita S/A
deverá produzir, entre
outros produtos, virabre-
quins, bielas, capas de
biela, roletes, elos, eixos
de comando de válvula,
pontas de eixo, engre-
nagens, cubos de polia,
anéis de engate, flanges,
coroas, corpos e moedo-
res, produtos estes que
variam de 200 gramas a
60 quilogramas.

Para a sua operaciona-
lização a empresa enviou
ao Japão seus engenhei-
ros, técnicos e operado-
res de produção para
treinamento na forjaria
da Sumitomo Metal In-
dustries LTD, em Osaka.
Além disso, ela mantém
um permanente progra-
ma de aperfeiçoamento
de seus recursos hu-
manos.

Este empreendimento
da Cia. Aços Especiais
Itabira — Acesita, Sumi-
tomo Metal Industries
LTD, Sumitomo S h o j i
Kaisha e Banco do Bra-
sil S/A é o mais moder-
no e bem equipado do
Brasil no campo da for-
jaria. E' uma forjaria in-
tegrada, isenta de qual-
quer problema quanto

ao fornecimento de
matéria-prima,

A unidade industrial
da Forjas Acesita esta
instalada em uma área
de 490 mil metros qua-
drados, com área coberta
de 25 mil metros quadra-
dos no Município de
Santa Luzia — MG.

Além de contar com
u m facilitado forneci-
mento de matéria-prima
pela Acesita, através da
BR—262, ou por trans-
porte ferroviário através
de desvio em bitola larga
e estreita, a Forjas Acesi-
ta conta com u m a
moderna infra-estrutura
industrial, implantada
pela Companhia de Dis-
tritos Industriais de
Minas Gerais.

DUAS LINHAS

A Forjas Acesita está
montada com duas li-
nhas de íorjamento in-
dependentes, sendo uma
com prensa de 6 mil
toneladas e outra com
prensas maxipres de 1
mil 600 toneladas a 2
mil 500 toneladas.

Cada linha dispõe de
prensas de íorjamento,
rebarbagem, caiibragem
e puncionamento, bem
como fornos elétricos
contínuos de aquecimen-
to a indução e tratamen-
to térmico. A linha de
prensa dc 6 mil tonela-
das produzirá, anual-
mente, 10 mil toneladas
de forjados, enquanto as
linhas de prensas maxi-
pres produzirão 11 mil
toneladas anuais na pri-
meira etapa.

Através da utilização
de fornos elétricos, a
Forjas Acesita, proporei-
onará, não só a preser-
vação do meio-ambiente,
como também uma ga-
rantia de maior quali-
dade aos seus produtos,
devido ao controle rígido
de temperatura e atmos-
fera nesses fornos.

A matrizaria da Forjas
Acesita, setor respon-
sável pela fabricação de
ferramentas necessárias
à produção de peças for-
jadas, conta com uma
equipe de engenheiros e
técnicos especializados
na elaboração dos pro-
jetos dessa natureza e
equipamentos de alto
nível tecnológico, como
máquinas de erosão ele-
tro-química (ECM) má-
quinas de eletro-erosâo
(EDM), hidrocopiado-
ras e outras.

Na área de controle de
qualidade, a Forjas
Acesita submeterá as
matérias-primas e peças
acabadas a rígido con-
trole e, para isto, tem
aparelhagem completa

para análise química,
testes físicos e metalo-
gráficos. As linhas dc
produção estão equi-
padas com aparelhos de
ultra-som, magnaflux,
magnates! c dureza.

Além de abastecer o
mercado interno, os pro-
dutos da Forjas Acesita
deverão ser oferecidos no
mercado externo dc
acordo com programas
previamente estabeleci-
eidos.

A diretoria da Forjas
Acesita está assim cons-.
tituída: Amaro Lanari
Guatimosim (presiden-
te), Oleises Luiz Oliveira
Bonato (diretor execu-
tivo), Geraldo Ferreira
Vaz de Mello (diretor
financeiro), Márcio Va-
ladares Meireles (diretor
administrativo), Hiroshi
Kikuchi (diretor téc-
nico), Takashi Naka-
jima (diretor).

TECNOLOGIA

O padrão tecnológico
de Forjas Acesita é ga-
rantido pela Associação
Acesita-Sumitomo e pelo
intercâmbio e trei-
namento freqüente d e
seus engenheiros e téc-
nicos. A Acesita é uma
das cinco maiores side-
rúrgicas, nacionais e,
atualmente, executa um
plano de expansão, que
elevará sua produção de
aços especiais de 283
mil para 1 milhão de
toneladas ano em 1980.

Através deste plano de
expansão, a Acesita não
só aumentará o seu volu-
me de produção como
diversificará sua linha
de produtos. A Sumi-
tomo é um dos maiores
grupos industriais^ e
econômicos do Japão.
Sua forjaria é detentora
de uma das melhores e
mais avançadas tecnolo-
gias de forjados do mun-
do.

Apenas em 1975 pro-
duziu mais de 15 mi-
lhões de toneladas de
aco, tendo fabricado
mais de 100 mil tonela-
das de peças forjadas.
Através d e s ta associa-
ção, a Sumitomo vem
prestando completa as-
sistência técnica à For-
jas Acesita e, até agora,
53 técnicos, engenheiros
e operadores da indús-
tria estagiaram em
Osaka, Japão.

Toda a montagem dos
equipamentos foi super-
visionada por técnicos
japoneses da Sumitomo
que acompanharão a
operacionalização da in-
dústria dos primeiros
anos de produção, visan-
do a garantir a eficiên-
cia e qualidade já alcan-
çadas pela Sumitomo no
Japão.
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Forjas manterá programa de aperfeiçoamento de recursos Immanos

_s__\
MG WICON GELFÀ S/A

A C E S S OR I O IN D„ ______ " I A _____

Forjas Acesso S/A, em Santa Luzia. Um marco na industrialização de Minas
Gerais. Mais um triunfo para o Brasil, empenhado em poupar divisas.

A Cia. Aços Especiais Itabira nossas congratulações pelo arrojo e pujança desta
realização e nossos agradecimentos pela oportunidade de haver contribuído para
tão significante evento.
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Carreira Comprida inaugura
seu Distrito Industrial e

o Parque da Forjas Acesita
Belo Horizonte — O Dis-

trito Industrinl de Carreira
Comprida e o parque lndus-
trial da Forjas Acesita S. A.
serão inaugurados hoje, em
Santa Luzia, com a presen-
ça do Ministro d.a Indústria
e Comércio, Sr Ângelo Cal-
mon de Sá.

A Forjas Acesita S/A.
p rincip.il empreendimento
do Distrito Industrial cie
Carreira Comprida tem um
investimento fixo de 36 mi-
lhões de dólares iCr$ 54 mi-
lhões) e conta com a parti-
cipação du Cia. Aços Espe-
ciais Itabira — Acesita, Su-
mitomo Metal Industries
LTD, Sumitomo Hoji Kaiha
é Banco do Brasil S/A.

DISTRITO INDUSTRIAL
O Distrito Industrial de

Carreira Comprida está si-
tuado no terminal rodovia-
rio formado pela MG-433,
tendo articulação com a
BR-262 e a via expressa
Norte-Sul, em implantação.
Beneficiado pelo núcleo ur-
bano de apoio a Carreira
Comprida, bairro do muni-
cipio de Santa Luzia, a área
do Distrito Industrial é de
1 millião 655 mil metros
quadrados.

A primeira indústria im-
portante a se instalar no
Distrito Industrial de Car-

reira Comprida foi a Frlme-
sa — Frigoríficos Minas Ge-
rais. empresa mista do Go-
verno mineiro. Este distrito
industrial conta com o
apoio de um pátio ferrovia-
rio com área de 37 mil 800
metros quadrados que pos-
slbillta adequado sistema de
transporte para indústrias
de grande porte.

Além dos serviços de In-
fra-estrutura de transporte,
a Companhia de Distritos
Industriais de Minas Gerais
— CDI-MG realizou obras
de saneumento básico e
obra.s de urbanização, in-
c 1 ti 1 n d o te rraplenagcm,
compactação e aterros. O
sistema viário interno tem
uma área de 31 mil 710 me-
tros quadrados. Foram in-
vestidos nesse distrito in-
dustrial recursos da ordem
de Cr$ 3 milhões 600 mil.

Antes de sua inauguração
já se encontram no Distrito
Industrial de Carreira Com-
prida, além da F r i m i s a,
quatro indústrias que totali-
zam investimentos de
Cr$733 milhões e uma con-
centraçáo de mão-de-obra
direta da ordem de 1 mil
140 trabalhadores. A área
ocupada é de 637 mil me-
tros quadrados.

Uma das maiores indús-
trias instaladas em Carrei-

ra Comprida é o parque da
Forjas Acesita, destinado à
produção de peças para a
1 n d ústria automobilística,
ferroviária, naval e petro-
química, ci\trc outras.

Além desta i n d ústria
estão loculizadas no Distrito
Industrial Carreira Compri-
da, o quarto a ser implanta-
do pela Companhia de Dis-
tritos Industriais de Minas
Gerais, os seguintes proje-
tos: Cia. Sincarbon Indús-
tria e Comércio, fabricante
de papéis copiativos, que
ocupa área de 50 mil me-
tros quadrados e investi-
mentos de Cr$ll milhões
500 mil, gerando 191 empre-
gos diretos e 485 indiretos;
INAL — Indústria Nacional
de Aços Laminados, ocu-
pando uma área de 50 mil
metros quadrados e com in-
vestimentos de Cr$22 mi-
lhões 200 mil: no momento
contribui com a criação de
43 empregos diretos e 109
indiretos: a REMIM — In-
dústria Mineira de Recicla-
gens de Metais, do ramo de
metalurgia e siderurgia,
ocupando uma área de 47
mil metros quadrados, com
investimentos de Cr$ 18 mi-
lhões 300 mil e gerando 56
empregos diretos e 142 indi-
retos.

Fundição
amplia linha
de produtos

Belo Horizonte — A Aços
Especiais Itabira S/A —
Acesita está promovendo a
expansão de sua fundição
que deverá passar a produ-
zir 45 mil toneladas anuais
tle peças fundidas. Atual-
mente sua produção é de 12
mil toneladas.

Este projeto de expansão
que deverá estar concluído
em 1982 absorverá investi-
mentos da ordem de Cr$
600 milhões e empregará
900 funcionários. Localizada
em uma área de 130 mil
metros quadrados, o projeto
de expansão prevê u m a
área construída de 38 mil
metros quadrados.

A atuai fundição da Acc-
sita está voltada para a
produção de lingoterias, pa-
nelas para aço e gusa, aten-
dendo à própria indústria
e à clientela externa. De-
senvolvendo tecnologia pró-
pria e produzindo peças de
grande porte, a fundição
da Acesita inclui em sua 11-
nha atual peças de desgaste
para mineração e peloti-
zação, para britadores e
componentes de prensas pc-
sadas.

A expansão da fundição
possibilitará a inclusão em
sua linha de produção de
materiais para transporte e
fer roviário (componentes
para vagões, trucos, enga-
tes), válvulas, registros e ci-
lindros de ferro e aço, além
de peças que vão até 35 to-
neladas.

A Forjas Acesita
entra em operação

nacional
com tudo que a
indústria
exfee:
quantidadee qualidade.

A Forjas Acesita - um investimento
de USS 46 milhões - inicia oficialmente
suas atividades, como parte do Plano
de Expansão da Acesita - Cia. Aços
Especiais Itabira.

Sua capacidade de produção é de
21.000 toneladas anuais de peças
forjadas médias e leves, destinadas
principalmente às indústrias
automotiva, petrolífera, petroquímica,
naval e elétrica.

Como empresa do Grupo Acesita, a
Forjas conta com o fornecimento de

j matéria prima para a fabricação de:
suas peças - os aços especiais Acesita.

E o apoio da Sumitomo Metal

Industries Ltd., empresa que participa
do seu capital, trazendo o mais
avançado know-how em forjaria.

Tecnologia e especialização
assegurando às indústrias brasileiras
uma linha de produtos forjados da mais
alta qualidade.

A
Forjas
Acesita S. A.
Sede: Distrito Industrial IV (MG) Carreira Comprida - Santa
Luzia-Tel. 641-1401
Escritório Comercial: Av. Silviano Brandão, 1.837-Tel. (031)
461-8550 e 461-5208-Belo Horizonte - MG.

Nós da GUTMANN estamos duplamente orgulhosos; primeiro pe-
Ia inauguração da FORJAS ACESITA-S/A, representando mais
um passo no sentido da auto-suficiência do setor e segundo, por
termos fornecido diversas prensas de alto porte para sua linha
de rebarbação de peças, forjadas, entre as quais destacamos uma
de 500 toneladas. Aproveitamos para agradecer a confiança a
nós depositada considerando nossa filosofia de desenvolvimen-
to de tecnologia nacional.

INDUSTRIA DE MÁQUINAS GUTMANN S/A
Av. Paes de Barros, 2761 - FONE PBX 63-8131

END. TELEG: "AAACGUT" - C. POSTAL 7263 - SP

Rubens Costa dis que a
distribuição da renda
piorou na última década

Para o ex-presidente do Banco Nacional da
Habitação, Sr Rubens Vaz Costa, a distribuição de
ronda no pais piorou entre 1960 e 1970. "Houve
uma melhoria do consumo e da renda de todas as
camadas sociais. Entretanto, umas foram mais be-
neficladas. Exatamente as de renda mais alta".

As declarações feitas após a primeira parte dos
debates clc ontem na Escola Superior de Guerra,
tendo o Sr Rubens Costa assinalado que numa eco-
nomla em rápido crescimento, as pessoas mais qua-
lificadas acabaram premiadas, pois seus salários
subiram muito rapidamente. Por outro lado, obser-
vou que elevou-se o número de pessoas pobres e
analfabetas chegando ao mercado de trabalho e foi,
na mão-de-obra desqualificada, que se constatou a
precária distribuição de renda no pais.

No que se relaciona com a estatização da eco-
nomla brasileira, o ex-presidente do BNH disse que
numa sociedade como a nossa, a ação do Estacio
deve ser contida naquilo que for estritamente ne-
cessário, dando-se condições ao setor privado para
que colabore no desenvolvimento do país. "Náo que-remos ter um só patrão."

Langoni vê melhoria
e as cen s ã o social

O economista Carlos Geraldo Langoni, disse
ontem que cerca de 50',;. das pessoas que estavam
na primeira classe (a mais baixa) de renda, em
1970, passaram para classes de renda mais eleva-
das em 1975. Assinalou que este dado está contido
numa tese de doutorado do Sr Virgílio Gibbon, em
preparação na Escola de Pós-Graduação da Fun-
dação Getúlio Vargas.

Assim, entende o Sr Carlos Langoni que "o ca-
so ftrasileiro é um caso tipico de aumento de desi-
gualdades relativas, mas com grau de intensa mo-
bilidade social". O economista fez estas declarações
ao final dos debates de que participou juntamente
com os economistas Pedro Malan, Celso Laffer e
Rubens Costa, na Escola Superior de Guerra e que
se desenvolveram das 9 às 16 horas, com intervalo
de apenas uma hora para almoço.

Políticas
Após assinalar que "o importante para mim é

discutir políticas de como evidentemente atenuar
esse problema; como manter abertos os canais de
mobilidade social; e, como conviver Com o cresci-
mento e com uma melhor distribuição de renda",
disse o Sr Carlos Langoni que de 1968 a 1973 foi no-
tado um aumento significativo no salário real dos
empregados, principalmente no setor urbano.

Afirmou que essa constatação não significa que
se deva aceitar simplesmente que está tudo corren-
do bem e que não devemos mobilizar nossos instru-
mentos de politica para corrigir o problema. "Essa
é que vai ser a grande discussão."

Revelou ainda o economista Carlos Langoni
que existe uma linha de pensamento preconizando
que para corrigir os desequilíbrios existentes na
área social, nós precisamos aumentar ainda mais a
presença do Estado na economia. "Eu acho que já
estamos com uma presença excessiva do Estado na
economia. Temos que fazer essa correção da dis-
tribuição da renda ho Brasil, sem, entretanto, am-¦pliar ainda mais a participação do Estado na eco-
nomia."

Ao finalizar, disse que a perspectiva da infla-
ção é lentamente declinante,' "principalmente por-
que o Governo conseguiu conjugar as políticas mo-
netária e fiscal." Entende o Sr Carlos Langoni, en-
tretanto, que a inflação não cairá de forma drás-
tica.

Comércio varejista está
pessimista quanto às
vendas no 2° semestre

São Paulo — As previsões dos varejistas em
relação às vendas no segundo semestre são desfa-
voráveis. Acreditam que o desempenho não será in-
ferior ao do primeiro semestre, quando "as vendas
estiveram abaixo das expectativas". Mas, como nos
meses do final do ano "ocorrem os dissídios, paga-
mento de 13.° salário e festas de fim de ano", espe-
ram que "a tendência histórica de se obter melho-
res resultados nesse período seja confirmada em
1977".

As observações constam de pesquisa divulgada
ontem pela Federação do Comércio do Estado de
São Paulo, elaborada por sua Superintendência Téc-
nica. "De uma maneira geral, prevê-se que a com-
petição no setor comercial deverá aumentar subs-
tancialmente, com desvantagens para os pequenos
comerciantes, que possuem menos condições e re-
cursos para enfrentar a concorrência", observa.

Empresários comerciais
De acordo com as previsões dos empresários do

comércio, o setor de materiais de construção deverá
sofrer uma queda de 50% "devido à crise imobiliá-
ria e a nova lei do zoneamento", enquanto o de gê-
neros alimentícios "condiciona sua melhora ao au-
mento da oferta do crédito".

"No setor atacadista de tecidos, a situação vai
piorar, se não houver inverno; o de papéis tem
boas perspectivas: os de produtos químicos acredi-
tam num aumento de 10% a 20% em suas vendas,
e os cerealistas afirmam que a situação permanece-
rá a mesma", informa a Federação do Comércio.

Segundo a pesquisa, "a taxa de juros cobrada
pela rede bancária varia de acordo com as garan-
tias que o tomador oferece, oscilando de 3% para
o comércio atacadista até 4% ao mês para o comer-
cio varejista e o setor de serviços; as linhas de cré-
dito especial — tipo Progiro e Resolução 388 — não
atendem às empresas varejistas nem de serviços,
beneficiando apenas cerca de 20% das empresas
atacadistas, que possuem garantias para oferecer".

O presidente da Federação das Indústrias do
Rio Grande do Sul. Sr Snio Verlangieri, Informou
ontem que o setor industrial gaúcho teve reduzido
de 20 para 10 dias o prazo total de seus pagamen-
tos e recebimentos, o que significa uma acentuada
participação do exigível a curto prazo no total das
exigibilidades das empresas.

As afirmações, com base em dados fornecidos
pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial do
Rio Grande do Sul (IDERGS), foram feitas durante
retinião-almoço da FIERGS, durante a qual fez uma
avaliação sobre o desempenho das Indústrias gaú-
chás no periodo de agosto de 76 a agosto de 1977.
Revelou ainda que as necessidades de recursos para
financiamento a clientes sofreram um aumento de
66,2% no periodo.

1Gasolina poderá
ter aumento de 5>o
a 1.° de outubro

(E

Brasília — O Ministro da
Fazenda, Mário Henrique
Simonsen, admitiu ontem
como possível um reajuste
de 5rí nos preços da gasoll-
na, a vigorar a partir do
dia 1' de outubro, com o
que o litro da comum pa.s-
sara a Cr$ 6,30 nas prin-
cipais capitais do país."Isso náo é impossível",
afirmou o Ministro a uma
indagação se o preço da
gasolina aumentaria "entre
5% e 6% no dia lp. confor-
me se confidenciou n o
Ministério das Minas e
Energia anteontem. ''Põe
5%, que é mais preciso",
acrescentou.
ÚLTIMO

Este será o segundo — e
provavelmente o último —
reajuste do preço da gasoll-
na no ano. O primeiro, de
17.65%, ocorreu no dia 1? de
abril, quando o litro da
comum passou a Cr$ 6 nas
principais cidades do país.

Previa-se nova majoração
em maio, desta vez de 13%,
mas o Ministério da Fazen-
da — a quem, na época, o
Presidente Geisel passou a
centralização do combate à

inflação — resolveu susta-
Ia, decretando-a apenas pa-
ra os outros derivados de
petróleo. Em fevereiro, o 11-
tro da comum passou a Cr$
5,10, mas tal se deveu a rc-
tirada da cota da Previdên-
cia Social e não própria-
mente a um reajuste.

A decisão de majorar em
5'ó a gasolina -— do Minis-
tério :1a Fazenda e náo
mais no Conselho Nacional
cio Petróleo — contraria as
pretensões das e m presas
distribuidoras, que haviam
reivindicado, em estudo en-
caminhado ao CNP, um au-
mento de 12% para a gaso-
lina e de 11,7% para os ou-
tros derivados.

A centralização da poli-
tica de combate inflacioná-
rio no Ministério da Fazen-
da fez com que, nos últimos
cinco meses, as empresas
distribuidoras deixassem de
auferir uma receita adicio-
nal de Cr? 9 bilhões 700 mi-
lhões, conforme estimativas
do Ministério das Minas e
Energia, baseadas no sis-
tema antes vigente de rea-
justes periódicos cie acordo
com os Índices internos da
inflação.

Brasil pedirá no FMI
iim do protecionismo

Brasília — A necessidade
de se diminuir a prática de
medidas protecionistas e de
melhor redistribuir o déficit
em conta corrente provoca-
do pela elevação dos preços
do petróleo deverão ser ai-
guns dos pontos do pronun-
ciamento do Ministro da
Fazenda, Sr Mário Henri-
que Simonsen, na reunião
anual do Fundo Monetário
Internacional (FMI), em
Washington, para onde se-
gue hoje.

Ele informou, ontem não
ter ainda pronto o discurso
que fará na reunião do
FMI, pois pretende discutir
o texto final com alguns
dos governadores do Fundo,
mas adiantou que defende-
rá as posições assumidas
anteriormente nos outros
encontros. O s presidentes

do Banco Central e do Ban-
co do Brasil, Srs Paulo Lira
e Karlos Rischbieter, além
do diretor da área externa
do BC e o chefe da Assesso-
ria Internacional do Minis-
tério da Fazenda, Srs
Femão Bracher e Ary Pin-
to, comporão a delegação
brasileira.

A reunião do FMI, que se
inicia amanhã e se prolon-
ga até o próximo dia 30, fa-
rá uma revisão da conjun-
tura econômica Internacio-
nal e apresentará um rela-
tório sobre a Facility Witte-
ven e a sétima revisão das
cotas do Fundo, no âmbito
do comitê interino. O Comi-
té de Desenvolvimento ana-
Usará as necessidades de
capital dos países em de-
senvolvimento. Será eleito,
na ocasião, o novo ctaair-
man do FMI.

Petrobrás acerta hoje

preço do gás boliviano \
O diretor da Petrobrás, Sr Paulo Vieira Belotti,

disse ontem que inicia hoje as negociações finais
para o estabelecimento do preço do gás boliviano
com a missão da empresa Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos, que chegou ontem ao Rio.

O preço do gás boliviano, que dentro do Acordo
Brasil-Bolivia será fornecido ao Brasil num volume
de 240 milhões de pés cúbicos por dia, é o ponto
principal das negociações para que seja assinado
definitivamente o Acordo. Em troca do forneci-
mento do gás, o Brasil se compromete a construir
um pólo industrial para produção de amônia e
uréia, além de uma fábrica de cimento e uma si-
derurgia.

Pelo Acordo, o gás será trazido da Bolívia atra-
vés de um gasoduto de 600 km ligando Corumbá a
Santa Cruz de La Sierra. Atualmente, o Brasil já
importa gás liqüefeito da Bolivia em recipientes es-
pectais. A imissão da empresa Yacimientos Petroli-
feros Fiscales Bolivianos é integrada pelos enge-
nheiros de planejamento, Srs Luis Salinas e Juan
Carrasco.

Senador diz que 
"emoção

do impossível" resumiu
a vida de Soares Sampaio

Brasília — A vida e a obra de Alberto Soares de
Sampaio, pioneiro da indústria petroquímica brasi-
leira, foi destacada ontem em plenário pelo Senador
Vasconcelos Torres (Arena-RJ), para quem o cria-
dor da Petroquímica União S.A. exercitou, durante
toda a vida, a "emoção do impossível".

Alberto Soares de Sampaio, fluminense de Pe-
trópolis, morreu em julho e deixou uma das mais
importantes obras que a iniciativa privada brasilei-
ra*já foi capaz de construir: além da Petroquímica
União, o parque industrial concentrado na região
do ABC, em São Paulo, inclui a Carbocloro S.A.,
Poliolefinas S.A., Empresa Brasileira de Tetramero,
Brasilvil Resinas Vinílicas S.A., Copamo — Consór-
cio Paulista de Monòmeros e a Capuava Carbonos
Industriais S.A.
FERROVIA

Neto do engenheiro João
Teixeira Soares, construtor,
entre outras, da ferrovia
que liga Paranaguá a Curi-
tiba tconsiderada até hoje
uma das mais arrojadas e
importantes obras da enge-
nharia nacional), Alberto
Soares de Sampaio desde
muito jovem demonstrou ir-
resistivei atração pelos
grandes desafios. Seu espi-
rito empreendedor e sua
larga visão levaram-no a
transformar-se no grande
batalhador em prol da au-
to-suficiêncla brasileira no
setor do petróleo, principal-
mente a partir da crise de
1957. no Canal de Suez.

Segundo o Senador Vas-
concelos Torres, a União
Brasil Bolivia de Petróleo

S/A, empresa fundada por
Alberto Soares de Sampaio
e constituída por capitais
de ambos paises "lutou con-
tra todos o.s obstáculos para
honrar o. Tratado Brasil—
Bolivia de 1938, instalando-
se na região de Charagua,
em plena faixa petrolífera
subandina, abrangendo pelo
menos 100 mil quilômetros
quadrados de .sedimentos
dobrados comprovadamente
petrolíferos".

Mas, a grande obra de Al-
berto Soares de Sampaio,
segundo o Senador Vascon-
celos Torres, foi a Refinaria
União, autorizada pelo Con-
selho Nacional do Petróleo
a processar 10 mil barris
diários mas que, "sem alte-
ração dos equipamentos bá-
sicos logo dobrou sua pro-
dução.
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Informe Econômico-
Sobra dinheiro, juro cai

As taxas de empréstimos para capital dc
giro dos bancos de investimento estavam, em
média, a 46% ao ano ontem em São Paulo.
Dirigentes dos bancos de investimento cons-
tataram tuna firme retração dos tomadores.

A tendência de queda nas taxas de juros
foi apontada como a causa básica da caute-
Ia dos tomadores de recursos, que preferem
lima estabilização das taxas para tomar fi-
nanciamentos para o capital de giro de fim
de ano.

Ocorre que o desaquecimento de alguns
setores liberou um volume considerável dc
capital de giro, que busca aplicação nos cer-
tificados de depósito bancário dos bancos de
investimento, já que as taxas das Letras do
Tesouro Nacional — à exceção de alguns
dias no overnight — encontram-se mjiito bai-
xas.

A situação, no entanto, acaba levando os
bancos de investimento a reduzirem ainda
mais suas taxas, tanto na captação (embora
com algtimas resistências dos investidores),
quanto na aplicação. Alguns bancos, com so-
bra de recursos, estão financiando correto-
ras e estas direcionam alguma parcela para
financiar operações de Bolsa em face da va-
lorização dos papéis.

O que explica parte do aumento do vo-
lume de negócios nos últimos dias.

E as empresas?

Depois da palestra que fez ontem na
ESG o ex-presidente do BNH, Rubens Costa,
fez alguns comentários sobre as reivindica-
ções dos metalúrgicos de São Paulo de uma
correção de 34,1'í em seus salários, conse-
quència de supostos erros cometidos no cal-
culo da inflação em 1973."O processo será longo e demorado.
Quais eram as pessoas que trabalhavam em
1973? E as empresas? Elas também não tive-
ram seus preços reajustados pelo CIP pelos
índices reais, mas sim pelos mesmos Índices
usados para reajustar os salários. Se as em-
presas forem obrigadas a pagar sofrerão for-
te descapitalização".

Para Rubens Costa o problema é politi-
co. Não terá uma solução prática. Até porque
o atual Governo — lembra — quando mu-
dou a politica salarial anunciou uma .maior
participação dos trabalhadores no aumento
da produtividade. "Se o Governo disser ago-
ra que a atual politica é uma compensação
do que não foi dado no passado, não vai ficar
bem".

Conversa

O presidente ãa Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), Roberto Teixeira da
Costa, teve ontem uma longa conversa com
o Ministro Mário Henrique Simonsen em
São Paulo.

A conversa começou pela amnhã no ga-
binete do Ministro e prolongou-se durante o
almoço.

Qualquer coisa

Ontem, o Ministro da Indústria e do
Comércio, Sr Ângelo Calmon de Sá, anunciou
a liberação imediata de uma linha de cré-
dito de CrS 250 milhões para ajudar o co-
mércio exportador de café.

Enquanto isso, em Brasília, o Ministro
da Fazenda, Sr Mário Henrique Simonsen,
revelava a aprovação de CrS 630 milhões
com o mesmo objetivo.

Na sexta-feira passada, antes de viajar
para a Europa, o presidente ão Instituto
Brasileiro ão Café, Sr Camilo Calazans, falou
em nada menos de CrS 15 bilhões, também
para ajudar os exportadores.

Em Santos, a Associação Comercial en-
viou telegrama à presidência do Banco do
Brasil solicitando que "qualquer linha de
crédito seja liberada, antes de qualquer tra-
mitação burocrática".

Há 15 dias os exportadores vêm sendo
alimentados com promessas de apoio, e pa-rece que não cabem mais em si de excita-
ção.

Calmon e cubanos

O Ministro Ângelo Calmon de Sá con-
versou ontem em São Paulo, por alguns mi-
liutos, com a delegação cubana que partici-pou do 16.° Congresso da Sociedade Inter-
nacional de Tecnologistas em Cana-de-Acú-
car.

Eles me perguntaram se eu havia lido
a entrevista que Fidel Castro deu para a re-vista Veja. Respondi que não. Eles me disse-ram então que deveria haver um maior in-.tercambio de tecnologia entre os dois países.E o Sr o que respondeu? perguntou orepórter.

Esses assuntos têm que ser levados
ao Ministro das Relações Exteriores.

Lançamento

O Banco Brascan de Investimentos virlançar na próxima semana CrS 70 a CrS SOmilhões em debêntures conversíveis em açõesda Companhia de Eletricidade do Rio Gran-
de do Sul, sob o controle do Governo esta-
dual.

A operação será garantida pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e anovidade é que o Brascan e o BNDE banca-rão sozinhos o lançamento, contrariando oslançamentos anteriores de debêntures, a car-
go de pools de bancos de investimento, segit-
radoras, corretoras e distribuidoras.

S.tt-VtíVO

O ex M insiro aa ir ; üria e do Comer
cio, Severo Fagundes Gomes, é o convidado
do almoço da AJEF — Associação dos Jor-
nalistas de Economia e Finanças — dia 23,
ás 12h30m, no Clube Comercial.

\
CEE limitará compra de têxteis-^ Interbrás Brasil e EUA idiscutem

vende trator calcaiC|0S e bolsas deBruxelas — A Comunidade Eco-
nómlcfi Européia icee» .se propõe 11-
niltar as Importações de produtos têx-
teis provenientes de paises latino-
americanos, Incluídos a Argentina,
Brasil, Colômbia, Guatemala, México
c Uruguai, informaram ontem aqui.

O.s Chanceleres da CEE deram seu
acordo ontem á Comissão Européia
para negociar acordos clc limitação de
produtos têxteis com os 25 principais
paises produtores, cuja discussão de-

verá começar 110 próximo dia 15 de
outubro.

Os novos acordos serão válidos
entre 1878 e 1081, Informaram.

O mandato cie negociação prevê
que a comissão da CEE tratará cie cs-
tabelecer contingentes de importação
a um nivel próximo da.s importações
de produtos téxieis realizadas em lí)7(i,
o que de fato significa uma diminui-
ção com relação á cadência atual.

O
INDÚSTRIA TÊXTIL COMPANHIA H€3l?JXl§£
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO • C.G.C.M.F. 82.639.130/0001-44
RUA HERMANN HERING, 1790 - BLUMENAU - SANTA CATARINA

AVISO AOS ACIONISTAS
Levamos ao conhecimento dos nossos aclonís-

ias que, pol.i AGO de 05.09.77 foi autorizada a
elevação do capital social de Cr$ 182.406.694,00

para CrS 255.369.371,00, mediante a emissão de
72.962.677 ações, sendo 36.613.944 ordinárias e
36.348.733 preferenciais, a serem subscritas pelo
valor nominal, CrS 1,00 cada, observado o se-

guínte;

a) O direito de preferência, n» proporção do
40% sobre as ações possuídas, deverá ser
exercido no período de 12/09 a 12/10/77;

Os possuidores de açòes nominativas deverão
assinar o boletim de subscrição que remetere-
mos por via postal. Os detentores de ações ao
portador efetuarão a subscrição mediante a
entrega do cupão rí> 30 (trinta) de seus ti-
tulos;

As açòes subscritas serão integralizadas da
seguinte forma: 10°ó« no mínimo, no ato e o
restante em três parcelas iguais e sucessivas,
vencíveis em: 30/11/77, 31/12/77 e 31/01/
78. E' facultado a integralização totat no ato;

g) As subscrições totalmente integralizadas no
ato, perceberão dividendos a partir do semes-
tre iniciado em 01.07.77. As ações subscritas
o integralizadas parceladamente,- bom como,
as subscrições de sobras, estas, in .-pendente-
mente da forma de Integralização, farão jus
aos dividendos atribuídos ao semestre a ini-
ciar em 01/01/78.

INCENTIVOS FISCAIS

Considerando nossa condição de Sociedade
Anônima de Capital Aberto, os acionistas pessoas
físicas poderão usufruir na sua declaração de ren-
da a ser apresentada em 1978, dos seguintes be-
nefícios:

d

Menores
grajizar

espólios e interditos deverão inte-
10 ato o total das ações subscritas;

Aos acionistas detentores de ações preferen-
ciais classe "B" será facultado, se assim o
desejarem, exercer o seu direito em açòes pre-
fere neta is classe "A";

Decorrido o prazo para o -exercício do direito
cíe preferência e, havendo sobras, estas pode-
rão ser subscritas num prazo suplementar do
15 dias, observado o seguinte:

1) Os acionistas interessados deverão solici-
tar a reserva de sobras, no próprio bole-
tini de subscrição;

2) A reserva poderá ser no máximo até o
limite do direito de preferência, obede-
ciclas as espécies e tipos de ações possuí-
das, sendo o rateio efetuado na proporção
dos valores efetivamente subscritos;

3) A integralização das sobras obedecerá o
mesmo critério dos direitos originais.

Deduzir do imposto devido, 25°o do valor
subscrito, ficando neste caso as açòes nomina-
tivas gravadas com a condição de indisponibi-
lidade por dois anos. Quando se tratar de
acòes ao portador, o acionista deverá pro-
ceder a custória em Instituições Financeiras.

Incluir como rendimento não tributável, os clí-
vídendos identificados recebidos de Sgriedade
Anônima de Capital Aberto e que forem rea-
plicados nesta subscrição ou em qualquer ou-
tra empresa aberta.

iIRUÇÒES GERAIS

Os mapas para a rolagem dos cupÕes deverão
previamente nos endereçosser retirados

abaixo.

Os senhores acionistas deverão apresentar-se
munidos de documento de identidade,, do
cartão 

"de 
identificação do contribuinte

(CIC/CPF) e de procuração quando for re-
presentante.

Os possuidores de títulos antigos, ainda não
substituídos, deverão entregar o cupão n?
18, acompanhado do respectivo título, a fim
dc que possamos efetuar n troca e proces-
sar os benefícios anunciados por este aviso.

A partir de 12/09/77, tedas as conversões,
desdobramentos, agrupamentos, transferên-
cias, bem como, substituição de cautelas,
serão processados Ex-subscrição.

LOCAIS DE ATENDIMENTO E HORÁRIOS
D atendimento será efetuado de segunda a sexta-feira, das 9,00 às 11,00 horas,

RIO DE JANEIRO — Rua Francisco Eugênio, 194 - São Cristóvão
SÃO PAULO - Rua do Triunfo, 45
PORTO ALEGRE - Avenida Farrapos, 137
CURITIBA — Indústria Têxtil Companhia Hering — Filial

BR — 116 — KM 401 — n.° 30 — Defronte Viaduto Caiurú
FLORIANÓPOLIS — Millen S/A — Corretora de Câmbio • Titulo»

Rua Vitor Meireles, 26
BLUMENAU - Rua Hermann Hering, 1790

Blumenau, 08 dt letembro da 1977.
INDÚSTRIA TÊXTIL COMPANHIA HERIN9

nos seguintes locais:

à Turquia
A Interbrás feehou on-

tem contrato para a ex-
portação de 7 mil 200
tratores marca Massey-
Ferguson para a Tur-
cjüia; no valor de 53 mi-
lhões de dólares (CrS
795 milhões). Considera-
do pelos especialistas da
tnuling o maior contrato
isolado de exportação de
manufaturados já con-
cluído no Brasil, o nego-
cio tem a vantagem de
assegurar para o expor-
tador o frete e o seguro,
já que foi fechado na
modalidade CIF.

Há mais de seis meses
as negociações com as
empresas e o Governo
turco vinham sendo
mantidas sob rigoroso
sigilo, pois os agentes da
Interbrás — Petrobrás
Comércio Internacional
S.A. baseados no Kwait
e em Teerã temiam a en-
trada de outros concor-
rentes no negócio, além
da própria matriz norte-
americana d a Massey-
Ferguson. A escolha des-
sa marca de tratores re-
sultou de ampla son-
dagem no parque pro-
dutor nacional, e deveu-
se principalmente às ga-
rantias oferecidas quan-
to à manutenção das
máquinas, dentro das es-
pecificações exigidas pe-
los distribuidores de im-
plementos agrícolas da
Turquia.

Técnicos em comércio
exterior lembraram que,
recentemente, o Brasil
deixou de fechar u m
negócio no exterior, tro-
cando tratores por fei-
jão, porque as negocia-
ções tornaram-se públi-
cas e os japoneses ofere-
ceram melhores con-
dições aos compradores.
Em outra frente d e
comércio, a Europa, ten-
ta-se introduzir o mate
brasileiro como substitu-
tivo para o café, em lu-
gar do chá inglês, segun-
do revelou fonte da In-
terbrás.

O contrato entre a
trading e a Massey-
Ferguson do Brasil S.A.
foi assinado ontem, pelos
Srs J. Engelbrecht, pre-
sidente da fábrica de
tratores, e Carlos
SanfAnna, d a Inter-
brás, além do seu diretor
para os setores de manu-
faturados e serviços, Sr
Edson Leitão. A opera-
ção teve o apoio d a'Cacex, e os embarques
serão feitos em outubro
próximo e abril de 1978.

SEDf FOFUAlfcZA CEARA Rua Maior Facundo, 500.
AGENCIA SÁO PAULO Av Paulista. 460
RFPRESENIAÇOFS BRASÍLIA DF Palácio do Comércio.
6 andar s-60i 111 Setor Comercial Sul
RIO DF JANEIRO RJ Avenida Rio Branco. 147 ¦ 14° andar

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
mEm
mmmê.

Sociedade de Cat Aborlo- C ü C M F NV 07 237 373'

INTEGRAÇÃO NORDESTE/SAO PAULO
Com a presença do Ministro Rangel Ral»,

do Interior, de Governadores nordestinos, do
Chefe do Executivo paulista, autoridades civis,
militares e eclesiásticas, empresários, Jornalis-
tas e convidados especiais, o Banco do Nor-
deste Inaugura a sua primeira Agência extra-re-
íional, dia 15 de setembro, na capital bandel-
rante, & Avenida Paulista, n? 460.

A Implanlaçío dessa Agência decorre do
Crescente entrelaçamento entre as economias
do Nordeste ado Centro-Sul. Sua missão: atuar
como legitimo elo de ligação entre essas Regi-
fies. A nova Unidade caberá desenvolver opera-
ções especialmente nas áreas de cambio e ser-
viços bancários, com empresas cujos negócios
se vinculem, direta ou Indiretamente, à econo-
mia nordestina.

Além disso, contará com seção especiall-

Resumo do Balancete em 31 de agosto de 1977

zada para atendimento aos Acionistas do BNB
o cotlstas do Fundo de Investimentos do Nor-
deste (FINOR) o desempenhará atividades da
apoio às Agências Intra-regionals, no setor da
cobrança, ordens de pagamento e outros servi-
ços, atè então executados através da corre»,
pendentes.

Assim, a Agência do BNB em São Paulo
funcionará como posto avançado na promoção
do programa de desenvolvimento do Nordeste.

(Em Cr4 1.000)

ATIVO

DISPONÍVEL 579.046
Caixa e Depósitos no Banco do Brasil S.A. 309.052
Títulos Federais de Curto Prazo 269.994
REALIZÁVEL 20.034.346
Empréstimos 17.244.695
À Produção 12.014.310
Ao Comércio 2.909.988
Outros 2.449.664
Créditos em Liquidação 90.733
Provisão para Cretinos de

Liquidação Duvidosa (220.000)
Outros Créditos 1.825.572
Compensação a Liquidar 303.832
Banco Central - Recolhimantos 113.512
Correspondentes no f-fis e no F-teiior 505.650
Departamentos no Pais 124.752
Outras Contas 777.e26
Valores e Bens 9S4.079
Titulos à Ordem do Banco Central 188.002
Títulos Federais 133.163
Outros Valores e Bens 642.914

IMOBILIZADO 255.720
Imóveis de Uso, Móveis,

Equipamentos e Almoxarifado 293.894
Depreciações Acumuladas (38.174)

RESULTADO PENDENTE 342.886
Despesas Correntes 339.101
Despesas de Exercícios Futuros 3.785

ATIVO TOTAL 21.211.998

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 32.056.257

PASSIVO

NÃO EXIGIVEL 3.007.746
Capital 1.000.000
Aumento de Capital —
Reservas para Aumento de Capital 198.717
Reserva p/Manut. do Capital de Giro Próprio 875.260
Reservas Estatutárias e Legais 630.817
Reservas Especiais 128.974
Lucros e Perdas 173.978

EXIGIVEL 17.282.926
Depósitos 1.989.036
Depósitos à Vista e a Curto Prazo 1.864,662
Depósitos a Médio Prazo 124.374
Outras Exigibilidartes 1,460.049

Compensação a Liquidar 425.829
Cobranças e Ordens de Pagamento 67.252
Correspondentes no País e no Exterior 307.182
Depari centos no Pais —
Outras ^onías 659.786
Obrigações Especiais 13.833.841
Redescontos e Empréstimos

no Banco Central 337.190
Obrigações porRefinanc.

e Repasses Oficiais 10.899.645
Obrigações em Moedas Estrangeiras 2.211.389
Outras Contas 385.617

RESULTADO PENDENTE 921.326
Rendas e Lucros em Suspenso 168.349
Rendas Correntes 741.455
Rendas de Exercícios Futuros 11.522

PASSIVO TOTAL 21.211.996

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 32.056.257

ANTONIO NILSON CRAVEIRO HOLANDA - Presidente
VALFRIDO SALMITO FILHO -Diretor EDISON DE SOUZA LEÃO SANTOS ¦ Diretor
JOAQUIM BATISTA FERNANDES - Diretor MURILO BORGES MOREIRA - Diretor

Fortaleza-CE, 10 de setembro de 1977
Francisco Moacyr do Sousa

Chefe da Divisão de Contabllldade-DICON
TC-CRC-CE 0990

25^fK)§ yGÒrrtribuindo para^um l^prdé^SS^^)fi4

couro em Washington
Washington — O Brasil

iniciou novas negociações
comerciais com os Estudos
Unidos, esperando que suas
exportações clc calçados a
esse pais não sejam taxa-
das com novos impostos ai-
íandegários, As negociações
são realizadas na quarta
sessão do grupo cie con ml-
tas para assuntos econòmi-
cos, estabelecido através do
memorando cie entèndlmen-
tos firmado entre ambos os
paise.s em 1974.

O s negociadores brasi-
leiros indicai am aos nor-
te-americanor, que a indús-
tria nacional de calçados
não elevará s u a s expor-
tações ao país, que atual-
mente totalizam 26 milhões
de pares.

A questão primordial,
contudo refere-se aos im-
postos alfandegários, consi-

derados extremamente cie-
vados pelo Brasil. Os Esta-
dos Unidos, por sua vez,
comprometeram-se a redu-
zi-los à medida que o Oo-
verno brasileiro diminua os
incentivos concedidos ao se-
tor do calçado.

O presidente d a dele-
gação brasileira, P ro e mç a
Rosa, chefe d o Departa-
mento Econômico do Ita-
maratl, manteve ontem
uma reunião com o Subse-
cretárlo de Estado para As-
santos Econômicos, Richard
Cooper, sem que tossem re-
veiados os temas discutidos.

O.s representantes nor-
te-americanos, por sua vez,
são presididos pelo Embai-
xador Robert Strauss, em-
bora o peso d a s nego-
ciações. por parte dos Esta-
do.s Unidos, recaia sobre o
Embaixador Alan Wolf.

Balança comercial com
EUA favorece Á. Latina

Washington — Pela pri-
meira vez em mais de unia
década, o intercâmbio eo-
mercial da América Latina
com o.s Estados Unidos foi
favorável aos paises latino-
americanos, segundo ciados
divulgados ontem pelo De-
partamento de Comércio.

As estatísticas revelam
que, durante o primeiro se-
mestre deste ano, o inter-

cambio favoreceu a Améri-
ca Latina em mais de 3- bi-
lhões de dólares e. ao final
do ano, acredita-se que
atingirá niveis sem prece-
cientes.

O Denartamento divulgou
ainda uma lista sobre o vo-
lume comercial entre os pai-
ses latino-americanos e o.s
Estados Unidos.

VALOR DAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS
EM MILHÕES DE DÓLARES:

IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES SALDO
ARGENTINA 168,2 328,3 .140,1
BRASIL 1 249,8 1 174,2 - 75,6
COLÔMBIA 461,7 358,8 -102.9
EQUADOR 326,5 232,6 - 93,9
MÉXICO 2 391,9 2 121,3 -270,6
PANAMÁ 1 662,5 830,4 - 832,1
PERU 246,9 256,2 - 9,3
TRINIDAD-Y-TOBAGO 917,4 150,8 -766,6
VENEZUELA 2 173,1 1 439,8 -733,3

Cacex dá crédito a
empresa que instale
filial no exterior

Porto Alegre — Uma no-
va linha de crédito, aberta
a empresas brasileiras que
se desejam associar o u
montar filial no exterior,
foi criada pela Carteira de
Comércio Exterior (Cacex)
e já está á disposição dos
e m presa rios brasileiros,
anunciou ontem em Caxias
do Sul o diretor do órgão,
Sr Benedito Moreira.

Adiantou que a Cacex fi-
nanciará 80% do investi-
mento total no exterior
coin um prazo de três anos,
de 12 a 18 meses de carên-
cia e juros de 15% ao ano,
sem correção monetária. As
instruções, que jã foram
distribuídas por todos os cs-
critórios regionais da Cacex
no país, são válidas tam-
bém para projetos técnicos,
de pesquisa e promoção e
os recursos são oriundos do
Finex (Fundo de Financia-
mento ã Exportação).

Falando no Encontro so-
bre Técnicas de Comcrciali-
zação Exterior para cerca
de 150 empresários gaúchos,
na cidade de Caxias do Sul
(a 130 quilômetros de Porto
Alegre), o Sr Benedito Mo-
reira delacou a necessidade

de se dinamizarem as ex-
p o rtações, principalmente
de produos em forma agre-
gada (produtos finais) ven-
didos em familias ou por
setores. Defendeu a for-
mação de pool no caso de
pequenas empresas, ou mes-
mo associações com t,ra-
dings.

Disse que o "setor privado
deve funcionar Ai toda a
sua plenitude, e da forma
menos burocratizada pos-
si vel, para conseguir os re-
sutados desejados". O Sr
Benedito Moreira frisou que
a Cacex entrou também na
fase de exportação dc servi-
ços, principalmente no setor
da engenharia, para paises
africanos, onde estão sendo
feitas obras com know-how
brasileiro.

Por outro lado, o diretor
da Cacex não credita que
a imposição de colas pela
CEE sobre a venda de têx-
teis brasileiros provoque
uma retração nas vendas
por parte dos empresários."As exportações não serão
afetadas, e a retração será
única e exclusiva coii-
seqüência da imposição de
cotas'', concluiu.

Deputado denuncia na
Venezuela plano de
expansão brasileiro

Caracas A assinatura
de um contrato de 1 bilhão
116 milhões de dólares por
uma empresa estatal vene-
zuelana com um consórcio
privado brasileiro, para a
construção da última etapa
da represa de Guhri, e de
estradas na região frontei-
riça. foi apontada como "sé-
ria manifestação de expan-
sionismo do Brasil".

Também foram conside-
rados atos de expansionismo
brasileiro os acordos que o
Brasil celebrou com o Para-
guai e a Bolívia, bilateral-
mente. Disse o Deputado
Juvencio Pulgar. do Movi-
mento Al Socialismo
(MAS), Partido minoritário

de Oposição, que essas ne-
gociações "poderão trazer
sérias implicações geopoliti-
cas negativas para a Vene-
zuela".
A MAIOR DA HISTÓRIA

O contrato, outorgado
mediante licitação pela Cor-
p o r a c i ó n Venezolana de
Guayana ao consórcio (Ja-
margo Cor r e i a-Cetengo
Isavmar, é o maior firmado
em toda a História da Ve-
nezuela. A propósito dele,
disse também o Deputado
Pulgar ao jornal El Nacio-
nal:

Esse contrato mon
mental se encaixa malhe,
dentro da lógica exparísi^;.
nista brasileira do que a*
uma estratégia veneniel<te.
na, que deve ser vigilante
e prudente em relação ..a
um vizinho que não esconda
seus planos nem nega suas
intenções. „*

Há pouco tempo, durante
um simpósio promovido pe-
lo Instituto de Altos Estu*
dos cia América Latina.' >!?¦
Universidade S i m o n Boli-
var, o General Jelambi Ter-
rán afirmou que "o expan-
sionismo brasileiro avança
no Sul da Venezuela". Tem
o militar acrescentado qiie"o Brasil construiu uma eS-
trada entre Manaus e Boa
Vista e outra, paralela, quê
termina em Fuerte Solano".

Não pode ser sem obje.-
tivos determinados que um
país se dá ao luxo de fazer
uma estrada através ci'-
uma imensa Região Amazçi
nica para envolver os ccíf1
tros cie poder desse pau
com um pequeno povoaui-
fronteiriço. Is^o só se e,xpljjj
ca através de um piano de
expansão que esse pais está
realizando — disse o Gener
ral.
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Paulo Viana não
evitar importação

Itccife — O diretor-exe-
çutivo da Comissão dc Fl-
.nanclamento da Produção
(CFP), Sr Paulo Roberto
yjana, disse ontem que a
importação de carne — pos-
s.iyc.lmente já no próximo
ano — somente seria evita-
da.,se fosse estabelecido
.subsidio para o produto ou
houvesse liberação dos pre-
ços.¦ — Estas alternativas, ex-
pllcou, são Inteiramente in-
viáveis por duas razões:
não temos dinheiro e a llbe-
ração dos preços incidiria
diretamente no aumento da
¦inflação, o que se contrapõe
frontalmente à politica an-
tiulflacionária do Governo.
Não há com0 evitar a im-
portação, e isto não é ne-
nhuma novidade. Existem
estudos há mais de 10 anos
que demonstram que, de
acordo com o ritmo da pro-
dução brasileira, cedo ou
tarde teríamos que impor-
tar.

FATALIDADE
'Afirmou que, apesar do

cüiclado que o Governo vem
itendo no sentido de mini-
riiizar os efeitos da res-
trição ao crédito rural,
através, inclusive, da
adoção de medidas como a
manutenção do crédito de
.custeio dos programas espe-
ciais — como o Polocentro
— a agricultura fatalmente
se ressentirá."Não acredito que haja
uma redução global do cies-
-.cimento 'da agricultura,
.mas no retraimento da pro-¦dução de importantes pro-
dutos como o algodão, arroz

<¦&* milho que, atualmente,
têm preços minimos muito
baixos, não compensatórios¦ para o produtor, e numa re-
dução á médio prazo na
produtividade nacional" —
disse.

Explicou que a produtivi-
dade agrícola sofrerá sem
dúvida alguma uma re-
dução no ritmo de seu de-
senvolvimento e m conse-
quência de um retardamen-
to na incorporação de áreas
cultiváveis o que, em última
análise, refletirá uma queda
na produtividade brasileira.

"Os preços mínimos para
certos produtos perecíveis
.como a uva e a maçã já se

e n c o ntram praticamente

definidos" — disse o Sr
Paulo Viana, assegurando
que já se encontram em ia-
se adiantada os estudos pa-
ra fixação de preços mini-
mos para o leite em pó, quei-
jo o a manteiga e para o*
produtos derivados da car-
ne suína. Os preços mini-
mos para a uva serão co-
nhecidos entre os mes.!s -V
novembro e dezembro, épo-
ca do inicio da safra, e os
do leite em pó e derivados
no máximo em novembro,
mas os referentes aos deri-
vados da carne suina t.inda
não têm data prefixada pa-
ra divulgação.

A fixação dos preços mi-
ninios para leite em pó —
explicou — tem os seguintes
objetivos: garantir o preço
do leite in natura ao produ-
tor, absorver o excesso da
oferta do produto, evitando
inclusive que se perca e ga-
rantlr um estoque de leite
destinado a reldratação na
época da entressafra, o que,
em última análise, evitaria
a necessidade d e impor-
tação do produto."Contudo" — adiantou o
Sr Paulo Viana — "a fixa-
ção dos preços minimos para
o leite em pó e derivados não
vai resolver o problema do
leite, mas o investimento
maciço em pesquisa para
normalizar a produção. O
problema da agropecuária
leiteira refere-se principal-
mente ao fator tecnologia.
A produção por vaca é mui-
to baixa, e pelo ônus que se
tem que pagar em função
do sistema Intermediário".

O diretor da CFP disse,
ainda, que embora o modelo
econômico para agricultura
seja certo tem ainda que
sofrer um reajustamento
em seus mecanismos, pois
a atividade é hoje supertrl-
butada, e esta sobretaxação
jâ começa a se sentir atra-
vés da queda de produção.

Os principais fatores que
precisam ser revistos são,
no entender do Sr Paulo
Viana, a taxa cambial, a
politica de auto-suficiência
de insumos básicos (fertili-
zantes), e os problemas re-
ferentes às ineficiências fo-
ra das porteiras das fazen-
das: transporte, problemas
referentes aos portos brasi-
leiros e a inexistência de
um sistema de armazena-
gem.

ve como
de carne
Rio lem pouca
carne bovina

O abastecimento de carne
bovina congelada dos esto-
ques da Companhia Brasi-
leira de Alimentos — Cobal
— esteve ontem irregular
nos supermercados de di-
versos bairros do Rio de Ja-
neiro, onde muitos consumi-
dores não conseguiram ad-
quirir o produto, porque as
cotas recebidas não foram
suficientes para atender à
demanda.

Porta-voz da Coordenado-
ria de Assuntos Econômicos
do Ministério da Fazenda
informou que o Governo au-
torizou ontem à Cobal au-
m e n t a r o fornecimento
mensal de carne bovina es-
tocada nos frigoríficos da
Cibrazem de 1 mil tonela-
das para duas toneladas,
unicamente aos supermer-
cados. Paralelamente, o s
frigoríficos particulares in-
tegrantes do Plano de Esto-
cagem da Carne da Cobal
continuarão a fornecer as
cotas do produto, já fixados
também aos supermercados
e aos açougues do Grande
Rio, até o final da entressa-
fra.

O aumento da demanda
de carne registrado nos úl-
timos dias, nos supermerca-
dos, é justificado pela dife-
rença de preços praticados
pelos açougues, que são su-
periores em cerca de 40%
a 50% do que os cobrados
naquelas grandes organi-
zações varejistas, observou
o porta-voz da Coordenado-
ria de Assuntos Econômicos
do Ministério da Fazenda.

Apoio ao café é de CrS 250 milhões
São 1'aulo — O Ministro da Indústria e

do Comércio, Sr Ângelo Calmon de Sá, anun-
ciou ontem, a liberação imediata pelo Governo
de Cr$ 250 milhões para o setor cafeelro, vi-
sando a atender às necessidades internas do
mercado, "principalmente em relação ao as-
pecto comercial". Revelou ainda que a verba
total neste ano deverá atingir no "máximo a
Cr$ 600 milliões". Informado de que o setor

considera pouco o montante daquela verba,
disse: "Pouco? O que eu posso fazer?"

Explicou ser a verba equivalente ao mon-
tante dos avisos clc garantia que estão sendo
distribuídos.

A respeito do Proálcool, informou o Ml-
nistro Calmon de Sá que até o dia 31 último,
foram apresentados 105 projetos agroindus-
trials para financiamento junto à rede ban-
caria, totalizando investimentos da ordem de

CrS 10 bilhões 800 milhões, dos quais CrS 8
bilhões 400 milhões flnanciávei.s. Do total, CÍ
projetos estão aprovados e, desses, 49 já com
financiamentos contratados.

Explicou que os recursos liberados, naque-
Ia data, ascendiam a Cr$ 1 bilhão 300 mi-
lhões, correspondentes à dotação orçamen-
tárla do Proálcool para 1977. "Como se per-
cebe" — disse — "r.ão tem havido escassez
de recursos para o Programa".

EÊÊTRE NO NORTE DA EUROPA
POR SUA PORTA MAIS BELA E

EXUBERANTE: A ESCANDINÁVIA.
i eu es escritórios da SASConsulte seu

no Rio e São Paulo, com
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*Rio: Rua México, 3-70.° andar- Te/.: 283:8922

S. Paulo: Pça. da República, 80 - Tels.: 36-4965, 35-6793,35-5968 e 35-3463

A partir de l.° de novembro, a SAS vai
inaugurar o SOUTH ATLANTIC EXPRESS, com
vôos de uma só escafa até Copenhague.*

Saidas do Rio e São Paulo todas as
quintas-feiras e domingos.

*Sujeito a aprovação governamental

Makro inaugura em 78
outro superatacado
na Barra da Tijuca

•iSOO
—A Makro vai inaugurar

¦em abril do ano que vem o-segundo superatacaido d o
.Rio na Barra da Tijuca,
mtrm terreno ao lado do•Carrefour. Com 13 mil me-
^toos quadrados de área de
••ronda, a Makro-2 vtti co-
mercializar cerca de 35 mil
itens entre alimentos e

Jaeas de consumo duráveis.
-A-informação é do presi-
dente da empresa no Brasil,
Sr Renato Costa Lima.

De acordo com a filosofia
ida multinacional Makro
que, em quatro anos no
Brasil construiu três Supe-
iratacados — um deles no
Rio no Mercado São Sebas-
Mão — as vendas são exclu-
sivas para pequenos e mé-
¦dios comerciantes bem co-
mo hospitais, restaurantes,
hotéis, escolas, registrados
na'Makro e portadores do
passaporte para comprar. O
Investimento na Barra está
previsto em C r $ 14 0 mi-

lhões com recursos prove-
nientes da multinacional no
exterior.

MINI-MAKRO

Além da inauguração, em
78, da Makro da Barra —
que deve atender entre 22
a 25 mil pequenos comer-
ciantes e empresas da área
de Botafogo, Grajaú, parte
ide Madureira, toda Zona
Sul e Jacarepaguá — o gru-
po multinacional já tem
pronto um projeto para
abertura de minissuperta-
cados em cidades brasi-
leiras onde não seja viável
a instalação de uma Ma-
kro-padrão que exige uma
área de, pelo menos, 48 mil
metros quadrados. As mini-
Makro serão abastecidas
pela loja-mãe mais próxima
fazendo uso, inclusive, do
computador geral para con-
trole de estoque e venda.

A PEDRO OMETTO SE UNIU A BOAINAIN.
AGORA SÃO MAIS DE 120 MILHÕES

DE LITROS DE ÁLCOOL PRODUZIDOS E
DISTRIBUÍDOS POR TODO O PAlS.

INCENTIVOS FISCAIS w

EXPORTAÇÃO
Local: Rio de Janeiro— Hotel Nacional
Procurando divulgar a atual política de estímulos a expor-

tação, o CENTRO DE TREINAMENTO EMPRESARIAL reali-
Mrá um Semindrio nos dias 30/09 e 01/10 destinado a orientar
e esclarecer, em minúcias, quais são e como devem fazer as em-

,,,presas para se aproveitarem, na prática, de todos inúmeros Incen-
., tivos Fiscais à Exportarão, fornecendo amplo material didático.

Na área fiscal serão examinados os incentivosdolPI,ICM,
I. de Renda e l.de Importação (isenção, Suspensão, Manutenção
e Créditos Presumidos de Exportação, Drawback. Abatimento
do Lucro Tributável, Isenção ou Redução do IRF, etc), bem

¦ como os incentivos especiais tais como: BEFIEX, INCREMEN-
TO DE EXPORTAÇÃO IDec. lei n° 1.189) ENTREPOSTO
aduaneiro de exportação, tradinc companies,'.''Importação de conjuntos industriais completos.
vendas no mercado interno equiparadas a

'exportação, vendas a embarcações e aerona-
¦VES ESTRANGEIRAS, TRAVELLERS CHECKS. etc. Os
participantes receberão certificado de freqüência. A coordenação

„do Seminário estará a cargo do Dr. Francisco R. S. Calderaro
e reunirá especialistas na matéria.

MARCAS E PATENTES ^^:
O Seminário em questão, sob a coordenação do Dr. Newton

Silveira será realizado nos dias 28 e 29/09 no Hotel Nacional RJ e
destina-se ao estudo da problemática da propriedade industrial no
Brasil e é dedicado a empresários, técnicos e advogados, tendo como
principais itens do programa:

In-Noções Gerais sobre bens Imateriais, Direito do Autor, o
ventor e o Artista.

Proteção Leçial à Criação Intelectual aplicada à indústria: In-
venções. Modelos dc Utilidade e Desenhos Industriais. Uso Industria'
e Comercial de Obras Artísticas. Marca de Indústria e Comércio. Tí-
tutos de Estabelecimento o Fnsiqnia Nome Comercial, Sinais c Ex-
pressões d a Propaganda. A Proteção Internacional.

Processo Administrativo: Como reauerer Patentes. Marcas etc
¦Formalidades Ooosiçõcs e Recursos etc.
„ — Conflitos sobre Propriedades Industrial

fi

GRUPO
PEDRO
OmETTO

e suas soluções.
Tributários e Adminis-— Transferência da Tecnologia, Aspectos

trativos.
-Inscrições em São Paulo à Rua libero Badaró, 377 - ci. 2210

tels.: 369041 e 36Ó269 - Peca a programacâ; do mõs.

O Grupo Pedro Ometto é responsa-
vel por mais de 6% da produção de
açúcar e álcool do País.e de suas 4
usinas canavieiras saem, anual-
mente, mais de 120.000.000 (cento e
vinte milhões) de litros que são dis-
tribuídos por todo o Brasil.
Assim, por exemplo, dentro do pro-
grama Proálcool, estabelecido pelo
Governo Federal, a Usina da Barra,
em Barra Bonita, produzirá, nesta
safra, 75.000.000 (setenta é cinco
milhões) de litros, o que; sem falar na
produção das demais usinas do
Grupof representa decisiva contri-
buição à economia nacional.
Para distribuir a produção de todas
as suas usinas, o Grupo Pedro
Ometto se uniu à Boainain, uma
empresa tradicional e experiente no
mercado nacional de distribuição de
álcool, resultando desta fusão, con-
seguida através da identidade de fi-
losofia das duas empresas, a garan-
tia de que.todo o mercado consu-
midor de álcool do País será abas-
tecido diretamente pela própria pro-
dução de suas usinas, o que garan-
tira aos seus clientes plena certeza
de qualidade e constância de aten-
dimento.
A solidez e o respeito que a Pedro
Ometto construiu nestes 78 anos de
trabalho, unidos aos 14 anos de ex-
periência, tradição e "know:how"
da Boainain Distribuidora de Álcool
Ltda., formam agora a maior força
individual produtora e distribuidora
de álcool.
Esse mercado bem que estava pre-
cisando de uma fusào.dessas. Já es-
tava na hora.

òooíhoím

A MAIOR FORÇA INDIVIDUAL
PRODUTORA E DISTRIBUIDORA DE ÁLCOOL DO BRA
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ABDE pede correção de
20% para empréstimo
concedido antes de 75

Vicker da Costa quer menos
rigor sobre lucros do 1401

Brasília — A diretoria da
Associação Brasileira d e
Bancos de Desenvolvimento
(ABDE,, reunida ontem
com o Ministro Mário Hen-
rique Simonsen, .solicitou-
lhe a retroação para "antes
de 1975" do decreto-lei que
Instituiu a correção mone-
tária prefixada em 20%, de
modo a eliminar uma "desi-
gualdade de tratamento"
para cerca de 4 mil empre-
sas no p»is.

Segundo o presidente da
ABDE e do Banco de Desen-
volvimento do Estado do
Paraná, Sr Luiz Antônio
Fayet, as empresas que ob-
tiveram crédito oficial sem
o beneficio da correção pre-
fixada, instituída a partir
de 1975, enfrentam hoje
custos financeiros quase du-
plicados em relação àquelas
que auferiram da medida,"criando-se uma concorrên-
cias desleal para empresas
do mesmo ramo de ativida-

quentemente, sua sobrevi-
vèriia".

Para o presidente d o
Banco de Desenvolvimento
do Estado de São Paulo
(Badesp), Sr Enadir Mace-
do também presente ao en-
contro com o Ministro da
Fazenda, a retroação do de-

creto da correção monelá-
ria prefixada significaria
um "ato de justiça" por
parte do Governo federal
para com as empresas que,
no periodo 1973/74, aten-
dendo ao apelo governa-
mental do programa de
substituição de importações,
realizaram maciços investi-
mentos via crédito.

De acordo com o Sr Luiz
Antônio Fayet, cerca d e
70% das operações dos BDs
foram realizados com a cor-
reção previamente estabele-
cida, compreendendo os
anos 1975/76, com o que os
ônus do Tesouro Nacional,
retroagindo o decreto-lei,
seriam "uma insignifican-
cia", .situando-se em menos
de 10% dos gastos totais já
assumidos. Ele infor m o u
que o Ministro Simonsen,
ouvida a reivindicação, na-
da prometeu.

Ele revelou que as apli-
cações dos BDs, este ano,
somam cerca de CrS 60 bi-
lhões, e defendeu a conti-
nuação do Progiro, que já
teve até agora 60% dos seus
recursos liberados pelos
bancos de desenvolvimento,
em face dos bons resultados
alcançados -— cspecialmen-
te no atendimento da pe-
quena e média empresa in-
teriorana.

São Paulo — "Admito que o Decreto-
Lei 1401 e o.s regulamentos do Banco
Central sejam severos demais com os in-
vestidores estrangeiros. Pessoalmente
penso assim e desejaria ver um trata-
mento mais liberal. Esta, entretanto, e
uma decisão politica, que deve ser toma-
da no contexto de posição econômica ge-
ral pelo Governo do Brasil".

A opinião é do vice-presidente da
Vicker da Costa, de Londres, Sr John
Clay, ao participar ontem do seminário
City of London, no Hilton Hotel, sa-
lientando também que "o Brasil não tem
razão de fiscalizar os lucros de investi-
dores estrangeiros de carteiras". O cor-
retor é membro do conselho consultivo
do Brazil Fund, administrado pelo Banco
de Investimento Lar Brasileiro.

Para ele, "o Brasil age de um modo
lógico quando quer fiscalizar os lucros de
capital dos investidores diretos nas mui-
tinacionais, porque estes poderiam or-
ganizar os seus negócios de modo a con-
verter todas as rendas e lucros de ca-
pitai".

— Praticamente a fiscalização dos
lucros de capital tem um só resultado,
que é uma computação prolongada que
mostra finalmente náo existir nenhum
Imposto a pagar. Então,' o Brasil apre-
senta-se como se tivesse trabalhado sem
lucro, e os investidores de carteira não
têm mais razão para investir no país".

Explicou que "atualmente não exis-
te pais algum do mundo que fiscalize o.s
lucros de capital de não residente. Os
Estados Unidos e Austrália tentaram fa-
zer isso, mas não tiveram êxito. Não te-
nho dúvidas de que o Brasil chegará fi-
nalmente à mesma conclusão".

— Em levantamentos realizados no
exterior, chegou-se à conclusão de que os
fundos 1401, por não serem capazes de
atrair muito dinheiro para o Brasil, não
têm futuro. Atraíram menos de 100 mi-
lhões de dólares e além disso o investi-
mento em carteira não pode contribuir
de uma maneira significativa para o de-
senvolvimento do pais", concluiu.

Petrobrás lança títulos na Europa

BC limita empréstimo
de empresas estatais

Brasília — O Banco Cen-
trai baixou ontem a Reso-
lução 445, limitando os em-
préstimos em cruzeiros dos
bancos de investimento a
empresas estatais da União,
Estados e Municípios a 8%
do total.

O objetivo da medida é
"resguardar os interesses
da empresa e. ao mesmo
tempo, evitar que a deman-
da de crédito por parte de-
las possa exercer pressão
sobre as taxas de juros, com
reflexos negativos no com-
portamento declinante ora
observado na sua evolução".

A Resolução 445, exclui
como empréstimos cm moe-
da nacional os repasses de
recursos de instituições fi-
nanceiras oficiais, os repas-
ses de recursos externos e

ainda a prestação de garan-
tias pelos Bis. Os bancos que
já tenham destinado mais
de 8% das suas aplicações
a empresas estatais, terão
paralisadas suas operações
"até a regularização do ex-
cesso".

Complementar à recente
decisão do Conselho de De-
sen volvimento Econômico
r ecomendando parcimônia
às empresas governamen-
tais na tomada de emprés-
timos destinados a investi-
mentos junto aos Bis e ban-
cos comerciais, a medida
tentará evitar, segundo téc-
nicos do Ministério do Pia-
nejamento, que se alastre
o fenômeno verificado re-
centemente de procura de
crédito dos BIS pelas esta-
tais.

A Petrobrás será a quarta empresa
estatal brasileira a lançar debéntures
(títulos ao portador) no exterior. A de-
cisão foi aprovada ontem pelo conselho
administrativo da empresa. O lançamen-
to, no valor de 64 milhões 530 mil dóla-
res tCrS 965,2 milhões», será realizado
no mercado alemão, sob a liderança do
Westdeutsche Landsbank Girozentrale.
O prazo de resgate dos títulos c de sete
anos com juros fixos, segundo as condi-
ções do mercado no dia da emissão —
ainda não definido.

Antes da Petrobrás — que vai ao
mercado externo pela primeira vez nesse
tipo de operação — já lançaram debên-
tures a Vale do Rio Doce (duas emissões
no valor de 170 milhões de marcos ale-
mães), o BNDE (50 milhões de dólares)
e a Eletrobrás (150 milhões de marcos).

A Light lançou no início do mês 50 mi-
lhões de dólares.

Á Petrobrás. em sua exposição de
motivos, levantou a questão da necessi-
dade de diversificação em suas fontes de
captação de recursos a médio e longo
prazos, até então concentradas cm finan-
ciamentos para aquisição de equipamen-
tos, que por suas condições facilitadas
são considerados prioritários, e emprés-
timos em moeda na área do eurodólar.

Ontem, os papéis da Petrobrás vol-
taram a figurar entre os mais negociados
da Bolsa do Rio, com o setor de Refina-
ção e Petróleo com a maior alta (3,8':;),
seguido de Siderurgia (3,4%). O IBV, em
termos nominais, foi' o maior de toda a
história da Bolsa do Rio (5 mil 343,4
pontos), com valorização de 21% em um
mês. *

Bolsa do Rio
Os números

Quantidad» de títulos: 71.032.251 (-0,8%).

Volumo (por CrS mil;: 199.440 (+ 4,34%).

Ações governamentais (por Cr$ mil): 167.893

(84,23% do total).

Açies privadas por Cr$ mil): 31.428 (15,77)).

IBV médio: 5343,4 (+ 2,3%). Final: 5311,7

í- 0,4%). IPBV: 304,3 (+ 1,6%).

Média SN: 91.175. Anteontem: 89.503. Há uma

semana: 85.942. Há um mês: 79.603. Há um

ano: 76.464,

Operações à vista (por CrS mil): 168.450. A ter-

mo (por CrS mil): 30.376 (18,03% dos negócios

à vista).

Papéis mais negociados à vista: em dinheiro: B.

do pregão
Brasil PP EX/D (15,35%:. Petrobrás PP EX/B

(23,49%). Petrobrás PP C/B (16,50%). B. Brasil
*ON 

(4,92%). Vale PP (4,32%).

Na quantidade de títulos: Petrobrás PP EX/B

(24,41%) B. Brasil PP EX/D (14,81%). Petrobrás

OP C/B (12,39%). Acesita PP (7,05%). Vale PP

(5,36%).

Oscilação: Das 24 ações do IBV, 20 subiram, 1

caiu, duas ficaram estáveis.

Maiores altas: Vale PP (6,34%). Petrobrás ON

(4,55%).' Acesita OP (4,43%). Fertisul PP (4%).

Petrobrás PP C/B (3,75%).

Única baixa: Mesbla PP C/DBS (0,36%).

BNH admite que preço
de aluguel cresceu mais
que renda da população

"Concordo que houve um aumento no custo da
habitação, em relação ã renda global da população",
afirmou ontem o presidente do Banco Nacional do
Habitação, Maurício Schulman, ao comentar a pes-
quisa sobre evolução dos preços de aluguéis no Rio
e São Paulo, divulgada na véspera.

Esclareceu que o levantamento rio banco é ape-
nas uma constatação, utilizada para a informação
dos empresários, e que talvez possa induzir os cons-
trutores a produzirem maior número de imóveis
numa faixa de preços mais baixa, para atender ã
demanda. A pesquisa leva á conclusão de que os
fortes aumentos dos imóveis mais valorizados impe-
diu um maior comprometimento da renda mensal
dos locatários, que se vêm obrigados a alugar de-
pendências menores, de um quarto ou conjugados.

Posição
O presidente do BNH, apresentando as conclu-

soes do XIV Congresso Mundial de Empresas de
Crédito Imobiliário de Poupança e Empréstimo,
comparou a posição no Brasil na América Latina á
dos Estados Unidos em relação ao mundo, no total
dos depósitos cle poupança. O volume de captação
nos EUA é oito vezes maior que o do segundo colo-
cado (Inglaterrai, enquanto no Brasil os depósitos
sáo 10 vezes maiores que na Venezuela, o segundo
colocado na América Latina.

Ele ficou surpreso com a quarta posição do
Brasil cm relação ao mundo, principalmente por-
que o sistema brasileiro tem apenas 10 anos, en-
quanto o dos EUA e da Alemanha já completaram
os 150. Na Inglaterra, o sistema já fez 202 anos de
funcionamento continuo. Segundo disse, a poupan-
ça no Brasil cresceu quase 500^, passando cie um
percentual de 12*:;. do Produto Interno Bruto em
1964, para 28f(. em 76.

Foram analisados pelo Congresso os mecanis-
mos de subsídios para a compra de casas popula-
res e, segundo disse Maurício Schulman, "todos tém
seus subsídios, alguns são abertos e outros velados,
.nas nenhum pais tem un? sistema tão abrangente
como o Brasil".

Nos EUA, por exemplo, o Governo subsidia par-
te dos juros das empresas de crédito imobiliário e
dá um seguro gratutito para a garantia do emprés-
timo. utilizando recursos da União.

POUPANÇA NO MUNDO
(Em 31-12-76)

EMPRESAS

Pais

1.°)
2.°)
3.°)
4.°)
5.°)
6.°)
7.°)
8.°)
9.o)

IO.0)
11.°)
12.°)

EUA
Grã-Bretanha

Alemanha

Brasil

África do Sul

Austrália

Áustria

Israel

Irã

França

Venezuela

Irlanda

N.° de Contas

73 246 000

20 000 000

12 200 000

13 507 000

4 354 664

2 750 000

1 472 182

250 000
197 104

4 500 000

885 168

61 439

Captação

(Em USS

Milhões)

328 214

44 713

34 600

8 870

6 853

N.° de En-
tidades

100

290

1 360

1 103

970

872

640

4 044

367

29

81

14
170

4

16

12

.4
23

5

A Slta-Socióté Interna-
tionale d e Télccomnnvni-
cations Aéronautiques, que
congrega mais de 200 com-
panhlas aéreas, possui hoje
a maior rede privada de eu-
municações cio inundo. O
relatório de 76 mostra que
ela opera em mais cie 100"
paises e dispõe de um orçsi-"
mento superior a 67.8 mi-
lhões cie dólares para esto '
ano

Um assembléia extraor-
dinária, as Indústrias Romi
decidiram pela doação de
um terreno ao Instituto
K d u ('acionai 1'iracicabano
(que mantém a Universida-
de de Piracicaba), para a
construção de uma Faoul-
dade de Engenharia Indus? .
Irial Mecânica i

Já tomou posse a nova'
diretoria do Sindicato da
Indústria do Papel Celulose
e Pasta de Macieira para
Papel, do Rio. O presidente,"
Milton Augusto do Amaral,
foi recepcionado com um
almoço por seu antecessor,
Luiz Chaioub.

A Anclima — Associação
Nacional das Instituições do
Mercado Aberto — está"
convocando assembléia na-
ra segunda-feira, q ti a n d o
eleserá seus novos associa-
dos. Hoje, cia conta com 100
sócios.

Amanhã, a revista Bolsii
e o Clube de Criação do Rio
cie Janeiro entregam os pré-
mios do concurso de capas ,
Bolsas de Valores. 100 Anos
de Pregão. No Clube da Ac-
ronáutica. às 19 horas.

Nos quatro primeiros ,
meses, a Tcchnos Relógios
obteve um lucro liquido de
CrS 12,6 milhões, para um
capital de CrS 41,6 milhões.

O Banorte — Banco Na-
cional do Norte acaba de
inaugurar uma agência sui
generis, em Recife: todos os
funcionários e clientes são
crianças. Instalada num co-
légio. a miniagência objeti-
va familiarizar os estudan-
tes com talões de cheques, '
empréstimos, poupança, etc.
. A Gomes de Almeida
Fernandes Kmprcendimen-
tos Imobiliários elevou sciT"
capital de CrS 200 para
CrS 3(10 milhões, com 10%
de bonificação para as ordi-
nárias c 11% para as prefe-
rendais. O valor nominal
passou de CrS 2 para CrS 3.

S. Paulo alcança 2.° índice do ano Ç
São Paulo — O pregão da Boi-

sa paulista apresentou ontem um
dos melhores resultados globais do
ano: o volume de CrS 147 milhões
693 mil, o segundo maior do ano,
inferior em cerca de apenas CrS
800 mil ao recorde de 1977, verifica-
do no dia 14 último. O índice de fe-
chamento subiu 44 pontos, repre-
sentando uma valorização de 1;2%.

Petrobrás PP (bon) foi a mais
negociada, com CrS 24,7 milhões,
19% do geral, seguida pelos títulos
PP cupão 19 com CrS 23,2 milhões,
com 17,8','é dos negócios. Acesita OP
também se destacou com CrS 12,4
milhões. Cimento Cauè PP apre-
sentou uma das maiores valoriza-
ções dos últimos anos e subiu 33,6%.

Cotações da Bolsa do Rio

Títulos
EM CRUZEIROS

Aberl. Focll. Méd.
Var.
mcd.
ant.

Lucrai Quant.
em 77 (1 000)

jan:=100

Cotações da Bolsa de São Paulo
Titulo Abirt. Mád. F«ch. Quant.

(1 000)
Méd. Feth. Quant.

(1 000)

Acesitj op
Aço Altona pp
Aços Vül op
Aços Vil' ppa
Aços Vill ppb
AGGS op
AGGS pp
Alpagartas op
Alpsgartêrs pp
Amazônia on
A Ctnyton op
Gavton op
Anhanguera op
Ant Queiroz on
Ant Queiroz pn
Antarctica op
Antarctica pp
Aporecida ppa
Aparecida ppb
Amo pp
Arn pp
Artex p
Artex pp
Auxüiar SP pn
Bamerind Br on
Bandeir Inv pp
Bandeirantes pp
Barb Greene op
B,irdella od
Bardella od
Belqo oo
Benzenex od
Bergamo p
Bcrgam od
Bctumarc op
Monark op
Boz Simonsen pp
Brad Invest pn
Bradesco on
B^desco pn
Brahma op
Brahma pp
Brasil on
Brasi! pp
Brnsmotor op
Cacioue op
Ançjto op
An pi o od
C. Anglo od
Cesp pp
Cim. Caue pp
Cim, Caue pp
Cim. Itaú pp
Cimetal pp
Cobrasma op
Cobrasma op
Comind on
Comind pn
Comind pp
Comind on
Comind pn
Concretex pp
Concretex pp
Ccnfrio ppb
Cons. Real pne
Cons. Real pnf
Cons. Real oi
Const. A. Lind. o
Const, A. Lind. pj
Const. Beter pp
Copas pp
Crcd. Real on
Docas op
Ecel pp
Ecisa op
Ectia pp
HB op
Elokeiro? pp
Eletrobrás ppb
Eiuma op
Eluma pp
Ericsson op
Est. S. Paulo on
Est. S. Paulo pn
Eli. S. Paulo pp
Estrela od
Estreia pp
Ferro Ligas pp
Fortiplan pp
Fin. Bradesco pn
FNV ppa
Francês Brás. on
Fund. Tupy op
Fund. Tupy pp
Guararapcs

1,61
0,61
1,95
2,51
2,70
0,31
0,35
2,99
2.85
0.76
3.18
3,00
1,05
1.61
1,15
1,16
1,04
0,66
0,75
2,82
2,63
1,40
1,85
0,76
1.C0
0.55
0,62
3,00
2,60
.1,20
2,15
0,32
0.55
0,67
0-10

1,66
0,69
1,30
1,70
1,60
1,18
1,38
3,80
4,68
l.«5
3,00
3.30
3,72
3,00
0,48
2.80
2,50
1,55
0,52
1,90
1,65
1,00
1,00
1,00
1,00
i,no
2,32
1,40
0,40
0,65
0.65
0,71
1,05
0,58
0,71
0,85
0,70
1,17
0,72
0,60
0,65
0,27
0,79
0,62
1,75
2,50
0,94
0,86
0,85
0.90
2,30
3,25
2,50
0,40
1,30
2,86
2,25
0,38
1,02
4,40

1,64
0,61
2,00
2,51
2,70
0,31
0,35
2.99
2,85
0,76
3,18
3,00
1,05
1,61
1,15
1,16
1,04
0,65
0,75
2.82
2,63
1,40
1,85
0,74
1,00
0.55
0,62
3.CO
2,60
4,20
2,20
0,32
0,55
0,67
0.40

1,67
0,69
1,30
1,70
1,60
1,18
1,37
3,80
•1,65
1,96
3,CO
3.35
3,22
3,00
0,47
3,27
3,23
1,57
0,52
1,90
1.85
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,32
1,40
0,40
0,65
0,65
0,71
1,05
0,58
0,70
0,85
0,70
1,17
0,73
0,60
0,65
0,26
0,79
0,62
1,80
2,50
0,94
0,86
0,85
U,89
2,30
3,25
2,50
0,40
1,30
2,86
2,25
0,88
1,02
4,40

1,64 ;
0,61
1,98
2,51
2,70
0,31
0.35
3.00
2,85
0.76
3,18
3,00
1,05
1.61
1,15
1,16
1,04
0,65
0,75
2,82
2,63
1,40
1,85
0,75
1,00
0,55
0,62
3.00
2.60
4,20
2,19
0,32
0,55
0.67
0,40
1,67
0,69
1,30
1.70
1,60
1,18
1,37
3,80
4,62
7,00
3,01
3,35
3,22
3,CO
0,48
3,20
3,22
1,60
0,53
1,90
1,85
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,32
1,40
0,40
0,65
0,65
0.71
1,05
0,58
0,70
0,85
0,70
1,17
0,75
0,60
0,65
0,26
0,79
0,62
1,80
2,48
0,92
0,85
0,85
0,89
2,30
3,25
2,50
0,40
1,30
2,86
2,25
0,88
1,02
4,40

' 950
2

51
3

325
30

¦ 17
500
615

3
350

3
35
16
7

12
1
3
1
1

15
17

385
240
84
12
16

3
23
10

1 540
10

130
20

5
3
7
I

17
83

9
216
792
478

I 320
151
63
12
16

1 036
742
715
552
108

81
566

44
55

2
4

12
11
6

105
5

42
c
3

22
51
40

2
5

85
50
52

153
1
1

110
129
438

16
16

220
3

175
112
372

79
£0
22

122
558

2

PP

op

Guararaoes op
Heleno Fons c[
Heleno Fons.
IAP op
Hering op
Hering op
Ind. Villares ppb
Ind. Romi op
Itaubanco on
Ifaubanco pn
lacta op
lark Maqs. op
Lark Maqs. pp
L. Americ. op
L. Renner ppb
Madcirit op
Madeirit ppb
Mangels op
Marcovan pp
Msc. Pesada op
Melhor. SP
Mondas Jr. pp
Merc. S. Paulo on
Merc. S. Paulo pn
Merc. S. Paulo po
Mesbla op
Mssbia pp
Mesbla pp
Met. Barbará op
Meral Leve pp
Metal Leve pp
Moinho Sant. op
Nord. Brasil on
Nord. Brasil pp
Nordon Met. cp
Noroeste Est. pp
Oniex op
Orni,?x pp
P. F. Luz op
PBK pp
Pei. Ipiranga
Pí*robrás cn
Putrobrás pn
Potrobrás pp
Petrobrás pp
Pr. Brasília ppa
PireMi cp
Pirelii pp
Pta Monsanto pp
Pro.<doc:mo pp
Real on
Real pn
Real Cia Inv on
Re*' Cia Iny pn
Real de Inv on
Real de Inv pn
Rea! de Inv pp
Real Part pn-a
Rea! Part pn,*b
Real Part on
Saraiva pp
Semp op
Sorvíx Eng op
Sharp op
Sharp pp
Siam Uri! op
S Açonòrte pp/a
S Coferraz cp
S Guaira pp
CSN pp/b
S Riogrand op
S Riogrand pp
Sorana op
Souza Cruz op
Sudeste cp
Sudeste pp
T Janer pp
Tcchnos op
Tcka pp
Teicmig pn b
Teiemig on
Telerj on
Telerj pn
Telesp oe
Telesp pe
Transpsrana op
Trànsparana pp
Unibanco on
Unibanco pn
Urtiòõnco pp
Un:par pe
Vale pp
Varig pp
Vigorelli op
Vulcabrás pp

2,80
0,47
0,43
2X0
1,10
1,22
3,15
4,07
1,22
1,03
2,40
0,70
1,40
3,10
1,65
1,23
0,66
1,20
0,50
1,58
1,20
o,;o
0,97
0,95
1;11
2,10
2,53
2,75
2,35
3,10
2,90
1,17
2,05
2,35
3,30
1,90
0,80
0,65
0,80
0,90
1,37
2,00
2,42
3,55
2,60
1 68
1.55

1,55
1,05
0,50
0,95
0,83
1.16
1,10
0,85
0,85
0,84
0.65
0,65
0,66
1,60
0,95
1,04
1,57
1,30
1,10
0,83
0,66
0,53
0,60
1,01
1,18
2,00
2,90
o,:o
0,22
0,88
0,75
1,06
0,14
0,10
0,13
0,41
0,14
0,42
1,40
1,90
0,80
0,78
0,83
3,90
2,12
0,85
1,40
1,80

2,80
0,47
0,43
2,00
1,10
1,22
3,15
4,10
1,22
1,03
2.42
0,70
1,40
3,10
1,65
1,23
0,66
1,18
0,50
1,57
1,20
0.70
0,97
0,95
1,14
2,10
2,53
2,75
2,35
3,10
2,90
1,17
2,05
2,39
3,30
1,90
0,80
0,65
0,80
0,90
1,38
2,01
2,42
3,60
2,61
1,68
1.53

1,55
1.05
0,50
0,94
0,82
1,16
1,20
0,85
0,85
0,S4
0,66
0,65
0,66
1,60
0,96
1.05
1,58
1,83
1,10
0,83
0,66
0,53
0,62
1,01
1,17
2,00
2,93
0.20
0,22
0.88
0,72
1,09
0,16
0,10
0,13
0,41
0,14
0,42
1,40
1,91
O,S0
0,78
0.82
3,90
2,19
0,84
1,61
1,80

2,80
0,47
0,43
2,00
1,10
1,22
3,15
4,10
1,22
1,03
2,45
0,70
1,40
3,07
1,65
1,23
0,66
1,15
0,50
1,55
1,20
0,70
0,97
0,95
1.15
2,08
2,53
2,75
2,35
3,10
2,90
1,17
2,05
2,40
3,30
1,90
0,80
0,65
0,79
0,90
1,38
2,00
2,42
3,63
2,62
1,68
1,53

1,55
1,05
0,50
0,95
0,33
1,16
1,20
0,85
0,35
0,84
0.66
0,65
0,66
1,60
0.98
1,05
1,59
1,88
1,10
0,83
0,68
0,53
0,62
1,01
1,15
2,00
2,95
0,20
0,22
0,88
0,76
1,10
0,16
0,10
0,13
0,41
0,14
0,42
1,40
1,93
0,60
0,78
0,81
3.90
2,19
0,85
1,65
1,80

160
47

3
113

5
113
101
700

10
344
142

3
100

3B
20

1
12
30

5
363

2
44
46

187
83
63

130
3

10
333

7
231

58
30
11
62
73
20

100
14
20

243
3

6 878
8 914

47
903

2
35

3
145
270

34
41

4
61
12

1
4
2

326
132
545
183

2 804
2

27
156

3
42
£0

223
2C0
341

10
10
10
64
57
24
24
25
23
17
17
37

324
10
11
22

3
2 142

366
70
13

Acesita novas cp
Acesita op
AGGS op
AGGS pp
Alpargatas pp
Açonòrte pp c/i
Ara tu op
ASA pe
Casas da Banha cp
Barbará op
Basa on
B. Brasil on
B. do Brasil pp cx/d
B. Boavista pn
B. Bahia pn
B. Bahia pp
B. Econômico pn
Belgo-Mineira op
Banerj on
Banerj pp
Borghoff op
B. Itaú .cn
B. Itaú pn
B. Nacional on
B. Nacional pn
BNB on
BNB pp
Bozano Simonsen op
Bozano Simonsen pp
Bradesco on ex/s
Bradesco pn ex/s
Brahma op
Brahma pp
Bangu Des. Part. pp
CBEE op
Cesp pp
C. José Silva op c/d
Cemig pp c ds
Souza Cruz op ex/d
C. S. Brasília pp c/d
CSN po
D. Isabel ant. pp
D. Isabel 71 pp
Docas de Santos op
Duratex op c/d
Duratex pp c/d
Abramo Eberle pp
Ecisa pp
Engesa ma
Ericsson op
Fáb. Bangu pp
Fin. Bradesco pn
Ferbasa pe
Ferro Brasileiro pp
Fertisul pp
F. L. Cat. Leop. pp
Met. Gerdau pp
Kibon op
Light on
Lqht op ex/d
Lojas Americanas cp
Lojas- Brasileiras op
E. G. HB op
Pet. Mànguinhos pp
Mannesmann op
Mannesmann pp
Metalflex pp ex/db
Mesbla 52 cp c/dbs
Mesbla 52 op c/dbs
Mesbla 52 pp c/dbs
Moinho Flum. op
Montreal an
Montreal ma
Montreal mb
Montreal on
Montreal op
Nova América op
Nova America pp
Sid. Pa ins pp ex,'b
Petrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás po c/b
Petrobrás op ex/b
Pet. Ipiranga op
Pet. Ipiranga pp
Río-Grandense pp
Sanvtri op
S<ino pp
Supergasbrás op
5ondotécn!ca op
Sondotécnica pp
Springer pp
Santa Cecília co
Tecnosolo op ex/s
Teierj on
•Teisrj pe
Telerj pn
Tibrás pe
Tíbrás pn
T. Janer pp
Unibanco on
Unibanco pn
UrTbanco pp
Unioar oe
Unipar pe
Vale do Rio Dcce p
White Martins op

1,45
1,64
0,35
0,35
2,90
0,85
0,72
0,30
1,96
2,25
0,72
3,80
4,62
1,20
1,55
1,83
1,00
2,11
0,97
0,96
1,00
1,22
1,03
0,88
0,83
2,02
2,35
0,61
0,75
1,68
1,58
1,22
1,37
0,50
0,68
0,49
2,76
0,63
2,90
1,70
0,63
0,25
0,2O
1,17
1,55
1,50
1,30
0,65
2,60
0,92
0,62
1,30
1,88
4,60
2,83
0,69
1,29
1,90
0,63
0,74
3,15
2,25
0,28
1,15
2,20
2,02
0.96
2 19
0,55
2,75
2,00
0,75
0,65
0,85
0,75
0,85
0,88
1,03
1,04
2,00
2,52
3,58
2,58
1,36
1,90
1,20
2,25
1,72
0,58
1,19
1,28
0,59
1,00
0,90
0,13
0,40
0,4O
1,92
1,75
0,92
0,73
0,73
0,80
2.60
3.96

J 2,10
2,52

1,51
1,64
0,35
0,35
2,90
0,80
0,75
0,31
1,97
2,40
0,73
3,75
4,58
1,20
1,55
1,33
1,00
2,19
0,90
1,00
1,00
1,22
1,03
0,86
0.88
2,03
2,40
0,60
0,72
1,68
1,58
1,24
1,35
0,50
0,65
0,49
2,76
0,63
2,93
1,70
0.65
0,32
0.20
1,18
1.55
1,50
1,20
0,64
2,60* 0,91
0,62
1,30
1,98
4,65
2.92
0,69
1,30
1,90
0,63
0,75
3,13
2,33
0,28
1,15
2 20
2,02
0,96
2,20
0,55
2,73
2.00
0,75
0,85
0,85
0,75
0,85
0,B8
1,03
1,03
2,05
2.52
3,60
2,62
1,32
1,97
1,13
2,30
1,70
0.60
1,20
1,27
0,59
1,00
0,90
0,13
0,40
0,40
1,93
1,75
0,95
0,78
0,73
0,80
2,80
4,00
2,20
2,55

1,45
1,65
0,35 -
0,35
2,90
0,80
0,74
0,31
1,97
2,25
0,72
3,78
4,63
1,20
1,55
1,83
1,00
2,19
0,97
0,97
1,00
1,22
1,03
0,83
0,88
2,03
2,37
0,60
0,74
1,63
1,58
1,22
1,37
0,50
0,67
0.49
2,76
0,63
2,91
1,70
0,63
0,33
0,20
1,18
1,55
1,50
1,26
0,64
2,60
0.92
0,62
1,30
1,88
4,63
1,86
0.69
1,30
1,90
0.63
0,74
3.12
2,26
0,28
1,15
2,20
2,02
0,96
2,20
0,55
2,74
2,CO
0,75
0,85
0,85
0,75
0,35
0.90
1,03
1,03
2,07
2,52
3.60
2,61
1,34
1,96
1,17
2,25
1,71
0,59
1,20
1,25
0,59
1,00
0 90
0,13
0.40
0,40
1,92
1,75
0.94
0,78
0,78
0,80
2.60
3,96
2,13
2,52

1,40
4,43
2,78
Esl.

7,25
10,71
1,03
Esl.
Esl.

1,34
0,87

0,54
Est.

3,30
7,78

Est.
Est.

0,50
0,85

2,78

. 2,47
1,67
0,74
4,17
Est.

1,61
1,39

3,28
10,00
11,11
0,85
1.31
Est.

3,03
4,67

2,13
3,33

2,73
4,04
4.00
Est.

0,78

4,23
0,97
1,80
Est.

2,33
1,51
Est.
Est.

- 0,36
2,£6

2,27
0,98

- 0,96
4,53
5.88
3,75
3.98

Est.
3,16
Est.

3.69
Est.

Es*.
1,72

Est.
Es:.
Est.
1,05
Est.

3.30

2,56
Est.
Est.

6,34
2,41

257,81
152,17
125,00
169,59

117,46
114,82
214,13
164,23

123,13
i 33,05

1S6.75
174,29
112,36
102,34
134,72
129,33
83,33

134,07
149,23
122,22
122,22
205,05
192,63
120,00
115,63
215,39
222,54
125,77
122,32

216,13
136,11

128,57
151,56

128,57
165,00
133,33
137,21

293,02
136,17

235,90

643 28
170,35
272.38
116,95
96,30

527,78
140,00
166,18
109 09
232,99
116,67
96,64

170,54
198,04
165,52
198,20

'.91,61
136X5
156,25
166,67
163,46

180,00

125,61
158,02
240.CC
165,90
168,39
243,64
236,15
95,40
82,12

146.15
125,53

195,31
155,26

402
4 389

12
23

1
190
70
45
29

736
12

194
9 216

10
94
24

250
501
15

1
1

49
34
229
23
63
132
67
19

610
185
464
11

297
16

1
102
169

7
369
68
6

1 364
1
1

89
79
35

• 70
10
28

390
6

361
20
98
11

1
160
817
29
19

1
1 460
191

10
216
387

3

17
3
4
1

1 033
20
81

2C64
3

7711
15 190

33
195
269
833
60
7

55
103

Bolsa de Nova Iorque
mau té m estabilidade
A sessão foi irregular ontem na Bolsa de

Valores cie Nova Iorque. O Índice dos indus-
triais Dow Jones, fechou praticamente inalte-
rado em relação à véspera — a 851,89.

O nível de atividade também foi escasso.
No fechamento, o número de baixas superava
o de altas por 733 a 576, e 543 inalterados. Os
investidores mostraram preocupação, devido
ao aumento do tipo de juro e as perspectivas
de estagnação da economia.

Laboratórios Abbot ganharam 1 1/4 ife-
charam a 50 1/21; IBM ganhou 3 1/4 (2 2591:
Ford ganhou 3/8 (a 44,51 e Exxon ganhou 1/4
ia 48 3/81. Foram negociadas 19 milhões de
ações, das quais 3 milhões na última hora.

Colações ria Bolsa de Valores
de Nova Iorque

Nova lorquo — Foi a seguinte a média Dow Jones na Boi-
sa de Valores de Nova Iorque ontem:

ALGODÃO _ Nova Iorque _ Outubn
CtNTS POR LIBRA PESO

80-

50-

F'M,AIM'J'J'A,S'Q

"Não vemos motivo para mudar nossa previ-
são baixista", diz o relatório semanal do
Commodity Research Bureau, áe N I , que
prevê uma queda para o algodão n- 2 até 50

centavos de dólar por libra-peso

Mercado externo
Ações Abttt. Min. Feth.

30 Industriais
20 Transportes
15 Serviços Públicos
65 Ações

850,49
213,48
112,37

290,14

855,16
215,23
112,89
291,88

846,67
212,36
111,71
288,70

851,78
214,16
112,13
290,50

Chicago a Nov» Iorque ~ Cotações
fu'uras nas Bolsas do Mercadorias de Mêi
Chicago e Nova Iorque, ontem:

Fechamento Di«
Anterior

Dia
Anterior

ALGODÃO (NY)
c»nts por libra (454 gramei)

Foram os seguintes os preços finais na Bolsa da Valores ris
Nova Iorque, ontem, em dólares:

TRIGO (CHICAGO)
canil por bushel (27,22 kg)

10S.33
148,15
1 J8.15
197,94

142,42
156,CO
169,57
137,93
239,32
267,57
96,04

163,46

60
30
93

119
1' 5

145
172

6
20
26

3 334
459

Aírco Inc
Alcan Al um
Alllod fhrm
Al lis Chalmers
Alcoa
Am Airlinei
Am Cvanamid
Am Tel !. Tol
Amf Inc
Anaconría
Asarco
Atl Richfield
Avco Coro

Bendix Cnrp
Benco
Bethlehem Steel
Boeing
Boise Cascade
Borq Warner
Braniff
Brunswick
Burrouqhs Cnrp

Campbell Soup
Caterpillar Trac
CBS
Ceiõncse
Chase Manhat Bk
Chessie System
Chrysler Corp
Citlcorp
Coca-Cola
Colqate Palm
Colúmbia Plct
Com. Satellite
Cons Fdison
Continental Oil
Control da'a
Corninq Glass
CPC Intl
Crown Zellerbach

Dow Chemical
Dresser Ind
Dupont

Eastern Air
Easinun Kodak
El Paso Company
Esmark
Exxon

Fairchild
Firestone
Ford Motor

Gen Dynamics
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
G1E
Cen íire
Gelly OI
Goodrich
Goodyear
Gracew
Gl Ali í Pac

27 5/8
74 3/4
44 3/4
26 3/4
45 1 M

i/e
25 1/2
62 5/8
17 3/4
24
15 7/8
51 1/8

36
97
20

1/4
1/2
1/4

27 3 8
26 7/8
26 7 8

I '8

12 1/2

17
53 3/4
53
42
28 7/8
28 7 8
16 1,4
25 7,8
39 3/8
23 5/8
16
30
23
29
20
62

1/4

1/4
1/4

53 5/8
33 1 8

31 1/8
42 3/4

107 3/4

59 3/4
16 5/8
30 1 .'2
48 3 4

22
16

7 3
1/2

44 1/2

53 1/4
52 3/4
33 1/2
69
31 1/4
23 7/8

175 l/J
20 3/8
19 3/8
26 58

3/4

Gulf Oil
Gulf & Weslerr

IBM
Int Harv«íí-er
Int Paper
Int Tel & Tel

Johnson & Johnson

Kennecott Cop

Liggett & Myres
Liítno Induít
Lockheed Airc
LTV Corp

Manufact Hínover
Mcdonell Doug
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co

Nab'sco
Nal Distilíers
NCR Corp
N L Indust

Occidental Pet
Olin Corp
Owens Illinois
Pacific Gas 8. El
Pan Am World Air
Pepsico Inc
Phillip Morris
Philips Pet
Pfizer Chás
Polaroid
RCA Y
Reynolds Ind
Reynolds Met
Rockwell Intl
Sco'f PaR*,i'
Sears Roebuck
Shell Oil
Singer Co
Smi~*hkci;ne Corp
Sperry Rand
STD 0'i Calf
STD Oil Indiana
Siown
Studew
Teledyne
Tenneco
Texaco
Texas Instruments
Textron
Trans World Air
Twent Cent Fcx
Union Carbide
Uniroyal
United BiKnds
US Industries
US Steel
West Union Corp
Westh Elect
Woolworth

28
11

259
29
43
30

30
17

1/2

1/4
3/8
1/2

1/3
5/8

Setembro
Dezembro
Março
Ma'o
Julho
Setembro

239
247
253
263
268
273

3 4
1/2

236
24Ó
256
262
266
271

Outubro
Dezembro
Março
Maio
Julho
Outubro
Dezembro
Março

51,27
52,32
53,30
53,90
54.40
54,95
54,95
54,95

51,45
52,01
53,45
53,90
54.50
54,70-
55,10
54,25

MILHO (CHICAGO)
centi por bushel (25,46 kg)

Setembro
Dezembro
Março
Maio
Julho
Setembro

195
204
213
217
222
222

1/2
1/2
13 1/4
1/2
3/4
3/4

193
201
210
215
218
219

3'4
1/2

CACAU (NY)
eenti por libra (454 gramas)

209,00
184,75
170,00
163,50. •
157,25,
15125
143,25

Setembro
Dezembro
Março
Ma'o
Julho
Setembro
Dezembro

207,75
183,30
167,85
161,40
155,05
148,95
141,10

7 1/4 SOJA (CHICAGO)
ient« por bushel (27,22 kg)

36
47
57
61
61

49

1/4
7/8
3/4
5/8
3/4

1/4
1-2

44 7'3
18 1/4

24
18 7/8
23 7.3
23 7; 8

5
25
63 1/4
30 5/8
26 3'8
29 i/2
'•7 1/2

65 1/4
31 3/4
31 1/8
14 1/8
36 3 4
30 1/4
22 7/8
42 1/4
34
40 1 .'4
48 3/4
57 1/4-
43 3/4
48 3/4
20 7/8
28 1 

'2

82 1/2
26 1/4

7/8
23 1/2
43 1 -*8

1/2
1/2
7/8

29 3 
'4

19
13 7/8
i9 1/8

Setembro
Novembro
Janfiro
Março
Maio
Julho
Agosto

534
528
535

1/2
29
I 2
543
549

552
554

532
522
529
537
542

546
547 1/2

FARELO DE SOJA (CHICAGO)
dólares por tonelada

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Mirço
Maio
Julho
Setembro

COBRE (NY)
conts por libra (454 gramas) ¦¦¦¦¦'

56,00 =5.40
56.20 55,60 

'

¦=6.60 56,00
57,00 56.40 ¦

57,40 56,30'
58,30 57,70
59,20 58,60-
60,10 59,50
61,00 60.40

Setembro
Outubro
Dezembro
Janeiro
Ma-ço
Maio
Julho
Agosto

143 00
143,00
142,80
145,30
149.50
152,00
153,00
157,00

139,80
137.90
140.80
142,90
146,50
1 49,50
151.00
153,00

Metais
Londrei — Cotações dos metais em

Londres, ontenu

ÓLEO DE SOJA (CHICAGO)
centi. por libra (454 g)

Scembro
Ou*ubro
Dezembro
Janeiro
Mvço
Maio
Julho

18,15
18,16 - 20
18,40 - 42
18,52
18,75
18,75
13,85

18,32
18,23
13,44
18,55
18,80
18,90
18,93

CAFÉ (NI)
<onts por libra (454 g)

Setcnib'0 2Í7T0"Õ 213,50
Dezembro 186,00 187,27
Março 172,20 174.03
Maio 169,00 171.2D
Julho 165,00 166,33
Setembro 161,00

AÇÜCAR (NI)
tanti oor libra (454 gl

No.'íT,bro 10,10
Janeiro 11.40
Março 11,75
Maio 12,00
Julho 12,75
Setembro —
Novembro —

10,35
11,90
12,13
12,25
13,15

COBRE
à vista-
3 meses

ESTANHO (Slandart)
à vista
3 meses

ESTANHO (High grado)
à vista
3 meses

CHUMBO
á vista
3 meses

ZINCO
à vista
3 meses

PRATA
à vista
3 meses
7 meses

OURO
á vista
a vista

691,00'691,50
705,00' 70^.10

6450/6400¦
642CV64J0

650O/65M3
6490/6510

347,OO/347,J0
352,OO/352,í0

294,50/295.^)
302,00/303,00

26! ,40'261.«
265,60. 265,70

261,60

iK.40
149,95

NOTA: Cob'e, Estenho. Chumbo e Zin-
co — em Ibras por toneladas.
Prata — «m pence por onça
Ouro — em dólares por cnça,
troy (31,103 qramas).
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SERVIÇO FINANCEIRO

Aplicações reais dos Bis
diminuem 0,6% até julho

Valesul será implantada em VotOtan tin a c/q li ire
janeiro de 1978 e produzirá (]a Qmê partjcifK.çãOalumínio dois anos após _." _ ...., , i'rr,cia lraja e 1 ocantins

A desaceleração da ativl-
dade econômica foi córiitr-
mada pelos bancos dc ln-
vesümento, cujas operações
ate. julho apresentaram
uma queda real de 0,6% em
relação a dezembro, com
uni aumento nominal cie
24,3,%, para um saldo de
CrS 139 bilhões Ü00 milhões
aplicados. Em julho a ex-
pansão foi de apenas 1,0%,
segundo os dados divulga-
dos ontem pela Anbid —
Associação Nacional dos
Bancos de Investimento.

Os depósitos a prazo fixo
tiveram crescimento de
27,9% sobre dezembro (2,2%
em termos reais i, somando
ao final de julho CrS 66,3
bilhões. A facilidade de co-
locação do CDBs deve dlml-
m,iu: no segundo semestre,
segundo o Anbid, porque as
empresas cievem utilizar os
recursos disponíveis para o
gijíP.ixmnal dos negócios.

Os empréstimos externos
tiveram queda real dc 3,3 %
sobre dezembro e 1,9%
apenas entre julho e junho.
O saldo dessas operações

era de CrS 19.2 bilhões em
julho, existindo cerca de
150 milhões dc dólares de-
positados pelos Bis no Ban-
co Central pela falta de to-
madores.

Os empréstimos de repas-
ses oficiais, já com finall-
dade definida aumentaram
40,7% (om termos nomi-
nais) sobre dezembro,
somando Cr$ 16,5 bilhões.
O.s repasses do POC aumen-
taram 43,8% com saldo de
CrS 4,1 bilhões.

A ausência de transferôn-
cia de recursos aos cofres
públicos garantiu a folga de
liquidez do sistema banca-
rio ontem. Os negócios com
cheques BB (usados para
cobrir as perdas dos bancos
na compensação) oscilaram
entre 2,50% e 1% ao mês.
us financiamentos o ver
night giraram entre 2,30%
e 2.75% ao mês, com ligeira
procura. O voiume de ope-
rações com somando a CrS
l bilhão 663 milhões, segun-
do amostragem d a AN-
DIMA.

O Projeto Valesul, para fabricação de alumínio
no Estado do Rio de Janeiro, começará a ser im-
plantado efetivamente em janeiro de 1973, estando
previsto o início de produção para junho de 1980,
quando serão fabricadas cerca de 12 mil toneladas
de alumínio. A informação foi prestada ontem pelo
presidente da Valesul, Sr Alberto Mazoni.

A Valesul é uma subsidiária da Companhia Va-
le do Rio Doce, que detém 70% no Projeto, estando
os 30'fií restantes à disposição da Reynolds Metals
do Brasil Ltda., que tem prazo até abril do próximo
ano para definir sua participação no Projeto. A
CVRD está negociando com um grupo de sete em-
presas privadas nacionais parte dos seus 70'í.
COMPOSIÇÃO ACIONARIA
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A nova composição acio-
nária da Valesul poderá s:i
definida no próximo dia 27,
quando haverá uma reu-
nião entre estas sete em-
presas e a direção da Vale,
em São Paulo. Caso elas
não reúnam condições de
terem uma participação in-
dividual significativa, pode-
rá ser formado um pool de
empresas.

Quando o Projeto come-
ç :• a ser implantado efrli-
vãmente cm janeiro, já es-
tara com um atraso de seis
meses. Segundo o Sr Alber-
to Mazoni. o que faltava era
uma maior sustentação po-
litica, no sentido de que ele
fesst apoiada pelos con-
sumídores de alumínio.

— Na r?alidadc, a con-
espção básica do projeto
era ir interessando, aos
poucos, os consumidores de
alumínio a participarem de-
le. Isto é fácil de falar, mas
dificil de obter, pois o volu-
me de dinheiro a ser apli-
cado é muito grande, expli-
cou o presidente da Valesul.

A resposta das sete em-
presas consumidoras de alu-
minio contactadas só virá
após a conclusão de um es-
tudo de viabilidade final do

Mercado de LTN
O mercado aberto de Letras do

Tespuro Nacional voltou a registrar
um volume mais redu/,do de nego-
cios efetivos de compra e venda, já
que a maior parte das instituições
lem procurado aoenis financiar suas
posjcjafis a curtíssimo prezo. O
maior giro de negócios ficou con-
centrado nos papéis do último lei-
lão, com vencimento no prazo de
91 "Bias, colados cm 30,60% de
desconto ao ano, reprasíinlando ele-
vação de 20 pontos sobre os lan-
ces 'máximos do leilão. Os com ven-
cimento em 182 dias foram nego*
ciades -em 27,30°ó, eqüivalendo a
uma queda de ^5 pontos. Guanto
ar^s financiamentos cvarnight situa-
rani-se em 2,30% ru abertura,, de-
clinaram para 1,80% ao mês* tixan-
do-se em 2,75°ó no fechamento. Ho-
je, os operadores esperam que o
custo do dinheiro não seia multo
caro, \i que as instituições poderão
contar com resgate de Cr$ 4 bilhões,
em tetras do Tesouro Nacional. O
volume efe operações com esses pa-
pé's somou a CrS 49 bilhões 2?5 mi-
ihões, segundo a AND1MA. Ao lado,
as taxas médias anuais de desconto
de 'todos os vencimentos:

V.ndiVencimento Compra

Jl 09
23/09 22,50 22,05

28'0° 31.45 31,00
05, 10 32,27 31,82
12/10 32.35 31,90
14/10 32,35 31,90
19-10 32,09 31,64
26/10 31,98 31,53
02 11 31.88 31.53
09/11 31.76 31.31
16/11 31,65 31,20
23/11 31,55 31,10
25/11 31,35 30,90
30/11 31,20 30,75
07/12 31.00 30,55
14/12 30,80 30,35
16'12 30,40 59,05
28/12 30,10 29,65
04,01 29,85 29,40
11/01 29,60 29,15
13/01 29,40 28,95
18/01 29,10 23,65
25/01 23.SO 28,35
01/02 28,50 28,15
08/02 28,40 27,95
15-02 23,20 27,75
17 02 28,05 27.60
22/02 27,83 27,38
OI /03 27,65 27,20
15/03 27.40 26,95
14/04 27,30 126,85
19/05 27,10 26,65
23/06 26,90 26,45
21/07 26,75 26,30
18/08 26,40 25,95
14/09 26,15 25,70

Títulos Públicos
"o 

mercado secundário de titulos públicos e pri-
vados de renda fixa permaneceu bastante parado

.ontem, sem gue houvesse interesse de negócios de
compra e venda, principalmente com Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional. Os papéis com
cinco anos de prazo e juros anuais dc 6% voltaram
a não registrarem cotações de compra e venda. Os

•financiamentos de posição a curtíssimo prazo esti-
veram equilibrados na abertura, passando a ligei-
ramente pressionado no fechamento. Suas taxas os-
cilardm entre 2,20"/o e 2,S0c,o ao mès. O volume de
operações com ORTNs, incluindo os financiamen-
tos de posição' somou a Cr$ 5 bilhões 402 milhões,

segundo dados da ANDIMA

Projeto, o que, segundo a
Valesul, deverá ocorrer, no
máximo, em fins de oulu-
bro. Mas na reunião do pró-
x.mo dia 27, já será possivel
se 'cr uma idéia da disposi-
ção das empresas.

O investimento total do
Projeto passou de 226 mi-
lhões de dólares tCrS 3 bi-
lhes 394 milhões 520 mil)
para 270 milhões de dólares
(CrS 4 bilhões 55 milhões
40Ü mil), mas esta última
estimativa já prevê o volu-
me real de dinheiro neces-
sário á implantação, inclu-
sive contando com a infla-
ção. Na próxima reunião do
conselho diretor da Vale do
Rio Doce, a Valesul deverá
entrar no esquema de prio-
ridade da empresa, seguiu-
do ori> ntação do Governo
federal, que acha que está
na hora de o Brasil partir
para a fabricação de alu-
minio. ¦

A alumina, matéria-prima
na fabricação do alumínio,
deverá ser importada no
inicio das operações, mas
numa etapa posterior ela'
poderá vir da Alunorte ou
da fábrica da Mineração
Rio do Norte, em Trom-
oetas.

O Grupo V o tor a n ti n,
através da Companhia Por-
tland Itaú, adquiriu ontem
a par ticipação acionária
que a Cimento Caue deU-
nha na Cimento Tocantins
S. A. e Cimento Irajá S. A.,
numa operação que gira em
torno de CrS 300 milhões.
Ontem, na Bolsa de Valores
de São raulo, as ações da
Caue tiveram valorizações
de 34.7% e de 40%.

O presidente do Grupo
Volorantin, José Ermirio de
Moraes, ressaltou ontem,
em São Paulo, que além da
compra do controle aciona-
rio da Irajá, "em relação ã
Cimento Tocantins, com fá-
brica em Brasilia, nós es-
tamos associados no empre-
endimento com a Cimento
Maringá. O controle aciona-
rio, que era de 33% da
Caué. 33% da Itaú e 33% da
Maringá, ficou sendo 50%
para cada um."

INSTALAÇÕES

José Ermirio de Moraes
afirmou que "a fábrica ''a
Tocantins é realmente uma
das mais modernas em ter-
mos de produção de cimen-
to. enquanto a fábrica "e

cimento Irajá é pequena e
produz em maior quantida-
de cimento branco."

Segundo a revista Quem
c Quem, da Visão, a Cimen-
to Tocantins apresentou em
197G uni faturamento da or-
dem de CrS 224 milhões 500
mil, com um indice de cn-
divldamento de 74,2%
tcxigivel sobre o total de
recursos aplicados no exer-
cicioi. A Cimento Irajá, no
entanto, com um fatura-
mento de CrS 158 milhões
200 mil e um indice de en-
divldamento de 46,27c apre-
sentou em 1976 um prejuízo
de CrS 1 milhão 844 mil.

As sete empresas pro-
dutoras dc cimento e cal
controladas acionariamente
peio Grupo Votorantim
apresentaram em 19 7 6,
segundo a Quem è Quem,
um faturamento da ordem
de CrS 2 bilhões 54 milhões
300 mil.

O Grupo João Santos, que
também atua no mesmo
setor, apresentou um fatu-
ramento em 1976, através
das seis empresas que ope-
ra, da ordem de CrS 1 bi-
lhão 33 milhões 700 mil. Em
1976 encontrava-se em im-
plantação por parte do gru-
po a sétima empresa pro-
dutora de cimento, a Com-
panhia Agro-industriai de
Monte Alegre.

Prefeito vê que Açominas
está em Congonhas
e não em Ouro Branco

Belo Horizonte — A usina siderúrgica da Aço-
minas, que os Governos estadual e federal decidiram
localizar no Munieímo de Ouro Branco, na verdade
está no Município limítrofe de Congonhas, segundo
descobriu, após novos estudos, o Prefeito desta ei-
dade, Sr Altari de Sousa Ferreira Jr. (MDB), que
já começou a receber os impostos municipais gera-
dos pela usina.

A Açominas ficará situada na divisa dos dois
Municípios — 16,8% em Ouro Branco e 83,92% em
Congonhas, segundo o Instituto de Geociências Apli-
cadas de Minas. Um assessor da Açominas disse que
a direção da empresa sabia que a usina ficaria nos
dois Municípios, mas havia dúvida quanto aos per-
centuais.
A PLANTA

Acontece que o Prefeito
de Congonhas m a n d o u
efetuar uma planta da re
gião e submeteu-a ao Ins-
tituto de Geociências, que
não só aprovou a pia nta
como também retificou ai-
guns percentuais, que es-
tavam arredondados.

Um técnico da Secretaria
dc Fazenda disse que em
caso.s semelhantes as Pre-
feituras celebram um açor-
do dc cavalheires, recebeu-
do cada uma a metade dos
impostos, evitando se cnvol-
verem em litígios.

O secretário da Prefeitu-

ro de Ouro Branco, Sr Hélio
Reis. observa que "se Ouro
Branco não contar com es-
ses impostos vai ter muitos
problemas, já que será
construída uma cidade ope-
rária para quase 200 mil
pessoas".

O Prefeito dc Congonhas
por sua vez, observa que
Congonhas não está prepa-
rada para "o impacto de
desenvolvimento que virá
com a usina, a instalar-se
a 12 quilômetros da sede
municipal, o que não é o
caso de Ouro Branco, que
está recebendo apoio de in-
fra-estrutura do Governo".

Minas contestará
Resolução do CDE

Alcan tem prazo para
acabar com poluição

Belo Horizonte — Durante reunião que manti-
veram ontem nesta Capital, o Prefeito de Ouro Pre-
to, Sr Alberto Caram, e o Secretário de Ciência e
Tecnologia de Minas. Sr José Israel Vargas, decidi-
ram dar um prazo mínimo à Alumínio do Brasil, do
Grupo Canadense Alcan, para apresentar o cro-
nograma de instalação de filtros em sua fábrica da-
quela cidade, destinada a acabar com a poluição
que vem causando danos às obras de arte barrocas.

O Sr Israel Vargas informou que a Comissãp de
Política Ambiental — Copam — vai assinar contra-
to com a Alcan. para acompanhar todas as fases de
instalação dos filtros, com a interveniência da
Prefeitura.

Belo Horizonte — O Se-
cretário de Indústria e de
Comércio de Minas, Fer-
nando Fagundes Neto, revê-
lou ontem que está reuniu-
do elementos para fazer
uma contestação formal à
Resolução 7/77, do Conselho
de Desenvolvimento Econó-
mico. que detém o cresci-
mento da indústria cimen-
teira no Estado ao proibir
a expansão ou instalação de
fábricas de cimento cuja
produção seja superior à
demanda em mais de 30%.

A Federação das Indús-
trias, após ouvir seu Conse-
lho Econômico, resolveu
também firmar p o s iç ã o
contrária à determinação
do CDE, por considerá-la'"altamente prejudicial à
economia nacional".

Segundo os empresários
da FIEMG, a não aprovação
de dois projetos da área de
cimento no Estado, em de-
corrència da Resolução 7/

77, obrigará o pais a impor-

tar cimento já no próximo
ano podendo, em 1980, ha-
ver um déficit do produto
da ordem de 5 milhões de
toneladas.

Pelo menos um dos moti-
vos prováveis da Resolução
7/77. do CDE — o problema
dc transporte de cimento —
já tem condições de ser su-
perado em Minas. De açor-
do cem o Secretário Fer-
nando Fagundes Neto, a
Rede Ferroviária Federal
comunicou, por carta, ao
Instituto de Desenvolvi-
mento Industrial de Minas
Gerais, que tem condições
para assumir o transporte
de cimento em Minas até
1985, atendendo ao atual ni-
vel de expansão do setor.

Caso seja apenas este o
motivo da Resolução do
CDE, Minas, portanto, já
não encontra obstáculos pa-
ra ter aprovados seus dois
mais recentes projetos de
cimenteiras..

Seeretário afirma que
política salarial protege
sindicatos mais fracos

Brasília — O Secretário de Relações do Traba-
lho, Aluísio Simões Campos, disse que "a atual poli-
tica salarial do Governo assegura às diversas cias-
ses de trabalhadores condições de igualdade para
postular os reajustes evitando que os sindicatos com
menor poder de barganha tenham os legítimos in-
teresses prejudicados".

Reafirmou que as empresas "estão à vontade
para conceder aumentos salariais acima do índice
mínimo fixado pelo Governo, sem, entretanto, trans-
ferirem o ônus correspondente aos próprios traba-
lhadores através da elevação dos preços dos bens co-
locados à venda no mercado".
BANCÁRIOS PEDEM 78%

O presidente da Confede-
ração Nacional dos Traba-
lhadores no Comércio
ICNTO, Antônio Alves de
Almeida, queixou--e ao Mi-
nistro do Trabalho. Arnaldo
Prieto, de que muitas vezes
aumentos acima do indice
oficial são concedidos pelos
patrões, homologados nas
DRTs mas acabam vetados
pelo Ministério do Traba-
lho.

Em Porto Alegre, até o
dia 15 de outubro começará
a ser negociada pelos 30

bancários gaúchos a reivin-
dicação de aumento salarial
de 78%, para recuperar o
poder aquisitivo que tinham
em 1964, segundo informou
o presidente do Sindicato
da classe na Capital, Olivio
Dutra. Os bancários querem
ainda fixação de salário mi-
nimo profissional, aumento
do anuênio de CrS 60 para
CrS 150, aumento da que-
bra-de-caixa de Cr$ 50 para
CrS 500, e obrigatoriedade
da presença de um delega-
do sindical em cada estabe-
lecimento bancário.

Interbancário

O mercado interbancário
de. cambio para contratos
prontos apresentou-se ofe-
recido ontem, registrando
um volume reduzido de ne-
gócios. As taxas para tele-
gramas e cheques situa-
ram-se entre CrS 14,946 e
Cr$ 14.947. O bancário futu-
ro* esteve procurado, com
movimento equilibrado de
onerações, realizadas a CrS
15,020 mais 2% até 2,58% ao
mès para contratos com
orazes de 30 até 180 dias.
•espectivamente.

,.a. Eurodólar

Moedas e bolsa

Frankfurt e Londres —
O dólar norte-americano foi
cotado em Frankfurt a
2,3128 marcos, contra 2,3238
no dia anterior, enquanto
a libra esterlina negociada
a 4.046 marcos; frente 4.05
na véspera. Em Londres, a
Bolsa de Valores registrou
ligeira elevação, com o indi-
ce industrial do Financial
Times subindo 5,4 pontos,
ao fixar-se em 522,3 pontos
no fechamento.

Taxa de câmbio

TObo^^

A '.xa interbancária de cambio de O dólar fo, negoc ado .ontem •

Londres, no mercado do eurodólar,, CrS 14,120 para compra:. Cr 15,020
(fichou, ontem, para o período de para venda Nas operarie». com bag
seU; meses em 6 7/8%. Em dólares, cos sua cotação foi «I^WJ4!*?
francos sulcos e marcos foi o se- para repasse e CrS 15,005 para co

gulnte o seu comportamento, bertura. As taxas médias £«.«««•quem tomam por base as cotações
Doiare» de fechamento no mercado de Nova

Iorque.

mês 5/16 6 7/16 °"'«m °5
meses 7/16 6 9/16 nnkmn nima
meses 9/16 11/16 Argentina ?í?"°° «?'??#>
meses 3/4 6 7/8 Inglaterra 1,7417 26,1603
ano 7/8 90 dias

fulu-os 1,7401 26,I36J
Francos suicoj Canadá 0.9321 14,000'

Chile 0.CM29 0 6444
.mês 2 3 4 3 Colômbia 0,0271 0,4070
meses 2 3/4 D'namarc> 0,1620 2,4332
' meses 2 3/4 Equador 0,0402 0,6038•'• % Franca 0,2029 3,0476

6 meses 3 1,8 3 3 8 Holanda 0,4052 o.OcòI
1 ano 3 V3 3 3/8 Israel 0,0968 1.4539

Kuwait 3,4843 52,3342
Marcos México 0.0439 0,6594

Peru 0,0123 0,1847
; mSs 3 7 8 4 A. Saudita 0,2533 4.2552

m:ses 3 7/8 4 Suica 0,4224 6,34.1.1
meses 3 7/8 4 Urunuai 0,2051 3,0306

6 meses 3 7/8 4 Venezuela 0,2327 3.4052
1 lno 4 4 18 Alemanha Oc. 0.4306 6,4676

OFERTA PUBLICA DE COMPRA
DE AÇÕES DE EMISSÃO DA

KIBON S.A. (Indústrias Alimentícias)

ESCLARECIMENTOS AOS ACIONISTAS
INTERESSADOS EM VENDER SUAS AÇÕES DA KIBON

1. O prazo da oferta pública de compra das ações não será prorrogado,
encerrando-se impreterivelmente em 29 de setembro de 1977.

2. Alerta-se aos senhores acionistas interessados que depositem suas ações
tão breve quanto possível nos endereços abaixo ou em outra corretora,
evitando-se as inconveniências do acúmulo de última hora, que normalmente
ocorre.

3. O preço de compra das ações é de Cr$ 2,00 (dois cruzeiros), não havendo
qualquer cogitação em alterá-lo.

4. O controle acionário da sociedade não está sendo objeto de venda,
transferência ou qualquer outro tipo de negociação, nem há qualquer
intenção nesse sentido.

5. A empresa só possui os imóveis que são integralmente utilizados por suas
fábricas e escritórios, não tendo,portanto, qualquer terreno objeto de
especulação imobiliária.

6. Cópias do edital de oferta pública e quaisquer esclarecimentos
complementares poderão ser obtidos nos seguintes locais:
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0 prazo é só até 20 de outubro.

SÃO PAULO

SN-CREFISUL S.A. - Sociedade Corretora
Av. Paulista, 1106/3.° andar
Sr. Paulo Ricardo
Telefone: 285-5500

KIBON S.A. (Indústrias Alimentícias)
Rua Santo Arcádio, 342
Sr. Daniel
Telefone: 240-201

RIO DE JANEIRO

SN-CREFISUL S.A.-
Rua do Marcado, 7
Sr. Joberto
Telefone: 224-4242

Sociedade Corretora

Ramal 217

KIBON S.A. (Indústrias Alimentícias)
Rua Visconde de Niterói, 1364
Dna. Marina
Telefone: 254-4022

e 
BANCO CREFISUL DE INVESTIMENTO S.A. J
ASSOCIADO AO CITWANK jÍ0®
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Já está na hora de você fazer sua inscrição no-5.° Festi-
vai Brasileiro de Curta-metragem.
Venha logo preencher sua fiena e entregar a copia do seu
filme com um resumo do argumento, dados sobre a
equipe e material fotográfico necessário à sua promoção.
As inscrições devem ser feitas até 20 de outubro, na Ge-
rência de Relações Públicas do Jornal do Brasil (Av. Bra-
sil, 500 - 7.° andar - Rio de Janeiro - RJ), ou nas sucur-
sais do Jornal do Brasil em:

São Paulo -
Belo Horizonte
Brasilia •

Curitiba -

Porto Alegre ¦

Salvador ¦
Recife -

Av. São Luís, 170 - loja 7
Av. Afonso Pena, 1.500 - 7.° andar
Setor Comercial Sul - quadra 1 - bloco 1 •
Edifício Denasa - 2.° andar
Rua Presidente Faria, 51 -
conjunto 1.103/5-
Edifício Farid Surugf
Av. Borges de Medeiros,

.915-conjunto 403/4-
Rua Chile, 22 - 16.° andar
Rua 7 de Setembro, 42 - 8.° andar.
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Joubirt Gontijo Ha Carvalho,
77, na Casa do Saúde São So-
bastlüo. Mineiro, medico e com-

positor, morava em Copacaba-
na. Casado com Elsa de Faria
Carvalho, tirihs um filho; For-
nando, • vários netos. (Dita-
lhos no Caderno B).

luis Medeiros de lima, 81,
no Hospital Sousa Aguiar. Ca-
rioca, induslrtário aposentado,
morava em Copacabana. Era
viúvo de Angelina Maria de
Lima.

Euclidei Cantuári» Gomes,
79, no Prontocor. Gaúcho, mo-
rava em Ipanema. Casado com
Maria do Carmo Gomes, tinha

quatro filhos: Altair, Anuindo,
Aurélio e Aimir, além de vá-
rios netos.

Lados Militão de Santana,
88, na Casa dc Saúde São Se-
bastião. Carioca, funcionário

público aposentado, morava na
Tijuca. Viúvo de Albcrtina lei-
xeira de Santana, tinha sois fi-
lhos: Carlos, Marilcia, Divo, Ivo-
noto, Brasília e Washington,
além de vários netos e bisne-
1os.

José Augusto Barbosa doi
Santos, 16, no Hospital Sousa

Aguiar, após haver sido atro-

pelado na Rua Senador Alon-

car, esquina d.t Rua Argentina,
em São Cristóvão. Carioca,.era
estudante. Solteiro, era filho

dc Adauto Barbosa cios Santos

e de Ana Ferreira dos Santos.

Roberto luis Fernandes da

Silva, 45, no Hospital Pedro

Ernesto. Mineiro, era comercia-

rio. Solteiro, morava no Méier.

Cario» Eduardo Rodrigues da

Sousa, 56, om sua residência,

em Bonsucesso. Carioca, era

vendedor autônomo. Dosquita-

do, tinha duas fllhaji Márcia

e Mônica.
Caeilda da Conceição lopei

Ferreira, 59, no Hospital do

INPS, em Ipanema. Carioca,

morava em Araruama. Casada

com Anibal dos Santos Ferrei-

ra Filho, tinha dois filhos: Ápio

Cláudio e Nilton e vários netos.

Valéria Martins da Macodo,

67, em sua residência, em Ma-

rechal Hermes. Carioca, era

solteira.
lucinda Correia de Almeida,

60, no Hospital Getúlio Vargas.

Carioca, era casada com João

Luis de Almeida e morava no

Centro.

Estados
Maria José laal Santos, 58,

em sua residência, em Porto
Alegre. Pernambucana, era fun-

cionária do INPS. Viúva, tinha

um filho: o médico do INPS Jo-

sé Carlos Leal e um neio.

AVISOS RELIGIOSOS

PROF.

FELIPPE DOS SANTOS
REIS

(AGRADECIMENTO)

+ 

Micaela Gimenez Reis e demais

parentes do Prof. FELIPPE DOS

SANTOS REIS agradecem sensibi-

lizados aos amigos que compareceram aos

atos religiosos e enviaram telegramas e

cartas por ocasião de seu falecimento.
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COMUNICA

003.00720.06.4
103.00931.01 .0
103.01164.01.2
103.09014.02.8
103.09419.01.0
103.10462.02.6
103.13823.01 .1
103.16538.02.4
103.16393.09.3
103.17938.01 .8
103.21649.01.2
203.01875.05.4
203.02382.03.5
203.05226.01 .8
203.06 327.02.0
203.06495.01.2
203.08049.03.6
203.12553.01 .6
203.12887.03.8
203.13943.01.2
203.14844.01.8
203.15593.02.7
203.15990.01.8
205.01912.01.9
208.01424.01 .6
208.01929.01.0
302.01314.02.6
303.05328.02.9
303.08689.01 .4
303.09395.03.6
303.14625.02.8
303.18992.02.5
303.19819.01.7
303.20246.01.2
303.21048.02.8
309.01327.07.2
403.00216.01.5
409.00491.02.8
410.00352.01.0
503.00353.02.6
503.01964.01.0
503.22342.03.6
503.27296.02.4
503.27429.02.4
503.30449.03.6
603.00789.02.4
712.00067.01.5
803.00260.01.6

CORONEL DR. JÚLIO HALFIN

#

A família do Coronel Dr. JÚLIO HALFIN agradece
sensibilizada as manifestações de pesar recebidas por
ocasião do falecimento de seu inesquecível esposo,

pai, irmão, genro, cunhado, tio e sobrinho, DR. JÚLIO
HALFIN, ocorrido no último dia 16 de setembro.

EUGÊNIO BOKOR
Ibolya Bokor (esposa), Andor Bokor e Anna Bokor (irmãos) e

demais membros da família, agradecem sensibilizados o compa-

recimento dos amigos e as manifestações de pesar recebidas por

ocasião do sepultamento de seu inesquecível EUGÊNIO BOKOR.

'Tolha de São Paulo' decide
cancelar editoriais e artigos

Ação contra
Skibata é
arquivada

São Paulo — A direção da
Folha de S. 1'uulo decidiu
ontem à noite cancelar os
editoriais — isto é, o jornal
não emitirá opiniões — o
artigos. A publicação cm
branco do espaço destinado
à crônica do jornalista Lou-
reriço Diaféria, no dia
seguinte à sua prisão, pela
Polícia Federal, foi conside-
rada a "gota dágua" na cri-
se que envolveu a Folha.

O divetor-presidente d a
empresa Folha da Manhã
S/A, responsável pela
edição diária de sete jor-
nais em São Paulo — Fulha,
Folha da Tarde, Noticias
Populares. Ultima Hora, A
Gazeta, A Gazeta Esportiva
e Cidade de Santos — Sr
Octávio Frias de Oliveira,
retirou seu nome do expedi-
ente de todos os veículos, e
desde ontem, cada um dos
jornais tem no seu editor-
chefe o responsável pelas
noticias, no caso da Folha
de S. Paulo, o Sr Bóris
Casoy, que já ocupou o car-
go.

FORA DE SINTONIA

Há alguns meses, o prin-
ciDal jornal da empresa,
Folha de S. Paulo vem des-
gostando autoridades com a
linha editorial imprimida
ultimamente. O processo de
crise alcançou seu ponto ai-
to no dia 1'. de setembro,
quando foi publicada a erô-
nica de Lourenço Diaféria,
considerada ofensiva à figu-
ra do Duque de Caxias.

No dia seguinte à prisão
do jornalista pela Polícia
Federal, a direção do jornal
decidiu publicar o espaço
em branco, com uma nota
de redação, informando aos
leitores que a crônica deixa-
va de ser divulgada porque
seu autor estava preso. A
decisão não foi bem recebi-
da e o diretor-presidente da
empresa, Octávio Frias, te-
ve de viajar mais uma vez
a Brasília.

Paralelamente, o Secreta-

rio da Segurança, Coronel
Antônio Erasmo Dias, vinha
acusando a Folha ide ter em
seus quadros "elementos
subversivos". Durante um
almoço na própria sede da
empresa, o Secretário che-
gou a acusar diretamente
o editor Cláudio Abramo.
Nos últimos dias, a Folha
dc S. Paulo dizia-se amea-
cada de enquadramento na
Lei de Segurança Nacional,
com pena inicial de sus-
pensão de 30 dias. No almo-
ço do Secretário com o Sr
Octávio Frias dc Oliveira —
há cerca :1c dois meses —
o Coronel Erasmo Dias che-
gou a se irritar, dando um
murro na mesa.

CRISE EM BRASÍLIA

No dia cm que o Sr Oetá-
vio Frias viajou para Brasi-
lia, uma sucessão de boatos
inundou a redação do jor-
nal e o que era esperado
acabou acontecendo na ma-
drugada passada: o editor-
chefe Cláudio Abramo foi
afastado. Para o seu lugar
foi indicado o jornalista Bó-
ris Casoy, até então respon-
sâvel pelo Painel, uma colu-
na politica.

Na noite de segunda-feira
passada, o Sr Octávio Frias
chamou à sua sala todos os
editores, os diretores das
sucursais ido Rio e Brasília,
jornalisitas Alberto Dines e
Rui Lopes. Fez longa prele-
cão para dizer, no fim, que
necessitava substituir o Sr
Cláudio Abramo e que o
jornalista Alberto Dines
não escreveria mais a sua
coluna de domingo. O Sr
Frias chegou a recomendar
que ambos escolhessem a
função de correspondente
no exterior, pois assim
poderiam continuar cm
suas atividades jornalis-
ticas.

Ao se referir ao Sr Cláu-
dio Abramo, reconheceu ne-
le "um irmão", que "me

ajuda há 14 anos". O Sr Oc-

Lávio Frias disse que não
fora pressionado por nin-
guém, mas que c h e g a r a
àquela decisão depois dc ai-
gumas informações recebi-
das, Os editores, porém,
ficaram sabendo que o jor-
nal poderia vir a ser enqua-
drado na Loi de Segurança.
O diretor fez forte insinua-
ção sobre a eventualidade
de "a Folha vir a ser fecha-
da, caso continuasse com a
mesma linha editorial".

Na reunião com os edito-
res, disse também que não
havia pressões sobre ele —
"O Frias empresário" —
mas deixou claro que as
pressões eram dirigidas
tjonicra o jornal.

O Sr Octávio Frias de Oli-
veira, depois de examinar
alguns nomes, fixou-se no
do jornalista Boris Casoy,
que desde a edição de on-
tem da Folha de São Paulo,
figura como Editor-Res-
ponsável. Casoy, de 36 anos,
solteiro, fez curso de Direito
no Mackenzie, foi locutor
da Rádio Eidorado e asses-
sorou o ex-Prefeito de São
Paulo, José Carlos de Fi-
gueiredo Ferraz, o ex-Minis-
tro Cime Lima e os ex-Se-
cretários Hei bert Levy e
Ancónio Rodrigues Filho.

SOLIDARIEDADE

Um dos editores hipote-
cou solidariedade ao S r
Cláudio Abramo, seguido
por outros. O Sr Octávio
Frias repicou, dizendo que
a empresa não iria desam-
parar o ex-editor. Cláudio
tomou a palavra para pedir
solidariedade ao jornal,"que precisa continuar".
Antes, n u m determinado
ponto da reunião com os
editores, o Sr Frias chegou
a dizer que não tinha "vo-
cação para herói". Termi-
nada a reunião na sede do
jornal, os editores estive-
ram de madrugada na resi-
dência do Sr Cláudio Abra-
mo.

Ontem à tarde, ao chegar
à redação do jornal, o novo
editor-responsável, Bóris
Casoy, reuniu redatores e
editores para uma "palavra
franca". De inicio foi escla-
recendo que "ninguém pe-
diu a cabeça de ninguém.
Já me perguntaram d e
manhã se haveria na re-
dação uma" varrida ideológí-
ca. Não vai haver nada dis-
so, mas vocês sabem que o
jornal estava a ponto dc ser
fechado na semana passa-
da. Vamos tomar cuidado.
E' preciso se auto fiscalizar.

Mais tarde, na ante-sala
da presidência, Bóris escla-
recia que estava de férias,
cm Araxá, quando foi cha-
mado às pressas pelo Sr
Frias. "Vim de avião". E
acrescenta: "Eu era asses-
sor da preidència e editor
do Painel. Quando cheguei,
fui informado pelo Sr Frias
de que havia sido designado
para editor-chefe; que ele
havia chegado a essa con-
clusão e que eu assumisse
a nova função ontem (se-
gunda-feira) mesmo. Frisou
que tomava tal decisão sem
ter sofrido pressões de qual-
quer odem."

Você vai modificar ou
manter a linha editorial?

A linha do jornal con-
tinüará dc total indepen-
dência. Penso que .elevemos
dar maior ênfase ao aspec-
to informativo.

Você vai demitir ai-
guém acusado de ideologia
"estranha"?

Não. ,

Brasília — Pouco antes
de o STF decidir arquivar
o processo em que fora
acusado de falsidade ideolo-
gica no laudo sobre a morte
do jornalista Wladimir Her-
zog, o legista Harry Sliibata
afirmou, nesta Capital, que
se a Justiça acatasse a
denúncia teria de anular
todos os laudos brasileiros,
pois no documento oficial
prevalece a decisão do pri-
meiro perito.

O Dr Shibata foi muito
aplaudido n a conferência
que realizou — A Perícia e
a Nova Lei Antitóxico — no
auditório do Departamento
de Policia Federal, a con-
vite do 4° Congresso Nacio-
nal de Criminalística. Mos-
trava-se tranqüilo e não
quis íalar sobre o caso Her-
zog, "por compromisso as-
sumido" com o presidente
do Congresso de Crirainalis-
tica, Carvall.edo Neto. "Sou
um funcionário do Governo
e como tal cumpro apenas
a minha missão", acrescen-
tou.

ARQUIVAMENTO

O Procurador-Geral d a
Justiça Militar. Milton
Menezes da Costa Filho,
mandou arquivar ontem "O
pedido dos advogados da vi-
úva do jornalista Wladimir
Herzog para processar o le-
gista Harry Shibata por cri-
me de falsidade ideológica.
No despacho, de sete lau-
das, o Procurador deter-
minou o arquivamento "por

entender que o caso não es-
pelha qualquer notícia cri-
minai de natureza militar".

Você sabia que o Lou-
renco Diaféria foi libertado
pela polícia? Você vai demi-
ti-lo ou ele continuará a es-
crever crônicas diárias?

O Lourenço é excepcio-
nal. Tem um texto maravi-
lhoso. Ele deve continuar
escrevendo.

Os editoriais da página
2 serão mantidos?

Nada está decidido.

Policia Federal liberou Diaféria

DiVA PENNA BARROS
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Renato Penna Barros e senhora, José Maria Penna Barros, senhora e
filho, Luiz Carneiro da Rocha, senhora, filhos e netos, Celeste Penna
Barros, filha e netos, Joel Penna Beltrão, Hélio Beltrão, senhora e fi-
lhos, Carlos Mares Guia, senhora e filha agradecem as manifestações

de pesar recebidas por ocasião do falecimento de sua querida irmã, cunhada e
tia DIVA e convidam para a missa que em intenção de sua alma farão celebrar
amanhã, dia 22, às 11 horas, na Igreja de N. S. do Carmo, à Rua 1.° de Março.

Por ordem do Delegado
Raul Ketter, da Policia
Federal, o jornalista Lou-
renço Diaféria foi solto on-
tem, depois de passar cinco
dias detido. Responderá em
liberdade ao inquérito no
qual foi enquadrado no Ar-
tigo 39 da Lei de Segurança
Nacional, em virtude de
uma crônica considerada
ofensiva ao Duque de
Caxias, Patrono do Exér-
cito.

Praticamente no mesmo
instante, a três quilômetros
de distancia, o Juiz Nelson
Machado da Silva Guima-
rães, titular da 2a. Audito-
ria Militar, indeferia, ale-
gando "falta de amparo le-
gal", a petição do advogado
da defesa, Leonardo Fran-
khental, que solicitava à
Justiça Militar a libertação
de seu cliente.

A INCERTA COLUNA

A coluna de Lourenço Dl-
aféria ainda não será publl-
cada hoje na Folha de S.
Paulo. E' que os advogados
da empresa desejam pri-
meiro saber se existe algum
impedimento legal para o
retorno de Diaféria à pro-
fissão.

Enquanto o processo es-
tiver em andamento, o jor-
nalista c u m p r 1 r á deter-
minadas normas, como a de
não se ausentar da cidade
de São Paulo sem autori-

JOUBERT GONTIJO DE CARVALHO
(FALECIMENTO)

+ 

Elza de Faria Carvalho, Fernando Antônio de Carvalho, irmãos
e demais parentes, com profundo pesar comunicam o faleci-
mento de seu querido esposo, pai e irmão — JOUBERT GON-

TIJO DE CARVALHO — e -convidam para o seu sepultamenlp hoje,,
às 11 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza para o Cerni-
tério. de São João Batista.

(p

zação das autoridades li-

gadas ao inquérito e ficar
à disposição para novos in-
terrogatórios e depoimen-
tos.

O DESPACHO DO JUIZ

O Juiz da 2a. Auditoria
Militar já havia indeferido
o pedido do advogado Leo-
nardo Frankhental quando
recebeu o oficio do delega-
do Raul Ketter comunican-
do a liberdade do jornalista
Lourenço Diaíerla. Segundo
o Juiz, a libertação do jor-
nalista só poderia ser decre-
tada, antes do prazo de 30
dias, pela autoridade que
preside o inquérito.

O Procurador da Justiça
Militar, Dado Araújo, cita-
ra o sentido de ausência de
amparo legal para a liber-
tação do jornalista através
da justiça castrense. D e
acordo com suas infor-
mações no requerimento, só
poderia haver uma inter-
venção caso houvesse regi-
me de incomunicabilidade
superior a 10 dias.

PEDIDO NEGADO

O pedido de liberdade pa-
ra o jornalista, Lourenço
Diaféria deu entrada na
Justiça Militar na tarde de
segunda-feira. O advogado
Leonardo Frankhental ale-
gava que o acusado tem re-
sidência fixa, emprego defi-
nido e imaculados antece-

dentes, classificando o fato
como nenalmente atípico e
demonstrado que "nenhu-

ma prova mais seria neces-
sária para a classificação
do delito, pois tudo o que
necessitava encontrará na
crônica". Isso levando-se em
conta que o inquérito fora
instaurado tendo como ob-
Jeto uma crônica publicada
sob a responsabilidade do
jornalista.

O Juiz Nelson Machado
da Silva Guimarães lem-
brou a manifestação do
Procurador Dácio Araújo
que mostra a legalidade do
Artigo 59 da Lei de Segu-
rança Nacional que permi-
te ao presidente do inquéri-
to deter para investigações
policiais, o acusado pelo
prazo de 30 dias. Ao concor-
dar com o procurador, lem-
brou ainda que a prisão ha-
via sido comunicada ime-
diatamente a autoridade
judiciária.

"Ao Judiciário compete,
apenas, examinar os aspec-
tos formais da prisão" —
destaca o despacho do Juiz
— "até que chegue a termo
o prazo fixado em lei, quan-
do, só então, deverá atuar,

quer decretando a prisão
preventiva (que passará a
ser, então, judicial), quer
indeferindo o pedido de

prisão preventiva, que seja
feito pelo presidente do in-

• quérito"

MAJOR DO EXÉRCITO R. 1

JOFFRE GOMES DA COSTA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Nilza Santos da Costa, Joffre Gomes da Costa Júnior e Sandra Maria
Bezerra da Costa. Agradecem à todos os irmãos, cunhados, sobrinhos,
tios, primos e demais parentes e amigos que tudo fizeram e colabora-
ram para a preservação da vida de seu querido e inesquecível esposo,

pai e sogro JOFFRE, como também as manifestações de pesar pelo seu desapa-
recimento e convidam a todos, parentes e amigos, para a Missa que mandam
celebrar dia 22/09 quinta-feira às 10:00 horas, na Irmandade da Santa Cruz dos
Militares à Rua 1.° de Março.

HUGH MAXWELL MILL
O Conselho de Administração e a Diretoria da Compa-

nhia Souza Cruz Indústria e Comércio convidam para a

cerimônia religiosa que se realizará em memória de seu

ex-Presidente, Sr. HUGH MAXWELL MILL, amanhã, dia 22, às

11:30 horas, na Christ Church, à Rua Real Grandeza n.° 99 -

Botafogo. (Rio de Janeiro).

HUGH MAXWELL MILL
A família de HUGH MAXWELL MILL, agradecendo as ma-

nifestações de pesar recebidas por ocasião de seu fale-

cimento, convida para a cerimônia religiosa que se rea-

lizará amanhã, dia 22, às 11:30 horas, na Christ Church, à Rua

Real Grandeza n.° 99 - Botafogo. (Rio de Janeiro).

No despacho, o Juiz lem-
bra que "ao Judiciário é ve-
dado, nesta fase do Inquéri-
to, pronunciar-se sobre o
mérito. A autoridade poli-
ciai que decretou a prisão
é competente para fazè-lo".
Levantou o ponto de o "ob-

jeto do inquérito, até agora
constando ser uma crônica
publicada na imprensa, no-
de, ou não, ser veiculo do
crime previsto na lei invo-
cada e a solução dessa
questão há de ser proferida
no tempo oportuno"

Seguindo o mesmo racio-
cínio, o Juiz titular da 2a.
Auditoria Militar continua:
"afinal, mediante uma de-
cisão judicial que poderá
instaurar uma ação penal
contra o hoje indiciado ou,
ao contrário, negar ao Esta-
do, liminarmente, uma
eventual pretensão punitiva
que venha a manifestar ou,
ainda, dar pela incompetên-
cia deste foro militar para
conhecer o inquérito, caso
em que o haverá de reme-
ter ao juízo competente".

"Isto posto" dicidiu o Juiz
Nelson Machado cia Silva
Guimarães — "indefiro o
requerimento de soltura do
preso, por falta de amparo
iegal: indefiro, pela mesma
razão, o requerimento de
requisição do auto de inter-
rogatório policial do indicia-
do, dado que essa peça virá,
forçosamente,, a juízo no
tempo oportuno".

Horsa
amplia
hotel

Brasilia — O Governador
do Distrito Federal, Sr Ei-
mo Serejo, aprovou ontem
a construção do anexo do
Hotel Nacional de Brasilia
pela Horsa Imobiliária. Se-
rá um prédio com 480 apar-
tamentos, garagem subter-
ranea com 500 vagas, pisei-
nas e um centro de con-
venções que terá auditório
com' 2 mil 500 lugares, além
de salas de apoio para co-
missões.

Estiveram presentes à so-
lenidade de assinatura da
aprovação do projeto o Se-
cretário de Viação e Obra.s
do Distrito Federal, Sr Jo=é
Reinaldo Tavares, e o Sr
José Tjur.s, proprietário dos
Hotéis Reunidos S.A. Horsa.
empresa estabelecida e m
Brasilia, Belém, Beio Hori-
rizonte, Rio e São Paulo.

Comissão
Pontifícia
apoia Bicudo

São Paulo — A'Comissão
Pontifícia de Justiça e Paz
divulgou, ontem, nota de
apoio ao Procurador Hélio
Bicudo e às entidades que
promoveram o "Ato de Soli-
dariedade aos Oprimidos è
Injusticados", acusados pelo
Secretário de Segurança
Pública, Cel. Antônio Erasr
mo Dias, de darem "apoio

aos movimentos esquerdis-
tas em São Paulo".

A nota baseou-se em áe-
clarações do Secretário
Erasmo Dias. publicadas
ontem. Depois de negar .que
tenha chamado o Procura-
dor Hélio Bicudo de subver:
sivo, ele afirmou: "Disse e
repito que o Procurador
procurou agregar entidades
em nome da luta contra os
oprimidos, entidades que sç
têm cara cterizado pelo
apoio aos movimentos es-
querdistas em São Paulo,
A verdade é que nunca vi-
mos esses órgãos procurai
auxiliar os menores caren?
tes, os pobres, os desajusta-j
dos ou os tromoadinhas". 

'.

A NOTA
"Tomando conhecimento

de declarações injuriosas ao
Procurador Hélio Bicudo,
feitas ao JORNAL DO BRA-
SIL pelo Secretário de Se-
gurança Pública, Cel. Eras-
mo Dias, a Comissão Ponti-
ficta de Justiça e Paz vem
a público para:

a) — Hipotecar irrestrita
solidariedade ao Procurador
Hélio Bicudo, homem dé
reputação inatacável que,
com absoluta autoridade
moral, decorrente de uma
vida reta e toda dedicada
ao bem público, deu ao Bra:
sil e ao mundo um raro
exemplo de coragem cívica
e de senso de dever, denun-
ciando sem rodeios os cri-
minosos infiltrados na poli-
cia de São Paulo, com-;
ponentes d o famigerado
"Esquadrão da Morte":

b) repelir as insinuações
e afirmativas maldosas conT
tidas nas de^sráçôes do Cel
Erasmos Dias, quanto a
iniciativa e ?. i caráter úi
manifestação de apoio aos
oprimidos, que '.oi -promovi-

da conjuntamente por
írrande número dc entldi-
des representativas, lnrpi.-
¦•ada.-. nos Princípios fun-
lamentais do ciistio lismò,
oue são anteviorej e supert-
crês aos fantasmas politlcqs
que constituem obsessão do
Cel Erasmo Dias;

ci Reconhecer que. efetQ
vãmente, as entidades pro-
motoras 1 a manifesração
de solidariedade nos oprP
midos não têm dado qual-
quer ajuda aos menores
desamparados, se por
"ajuda" o Cel Erasmo Dias
entende a prisão indisciv
minada de grande quan-
tidade de menores, inclua
sive com utilização de ca-
chorros, tratando como cri-
minosos todos os menores
de aparência pobre".
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Esteemery agrada muilo
lio apronto final para
o clássico de amanhã

Esteemery, com Fran-
cisco Esteves, encerrou
os preparativos para cor-
rer o clássico Prefeitura
fla Cidade do Rio de
Janeiro, mostrando que
está em ótima forma, as-
sinalando lm03s3/5 pa-
ra o quilômetro, com 13s
cravados para os últimos
200 metros.
.... Sinecura, conduzida
pelo freio Antônio Ra-
mos, agradou ao apron-
tar para correr a terceira
prova de amanhã, mar-
cando 36s2 5 para os
600 metros da reta de
chegada, sem ser com-
pletamente exigida por
seu jóquei. A raia de
areia estava pesada na
manhã de ontem.

YONDER NÃO FOI
.APURADO

lv Páreo:

Bala dc Prata (J. Bri-
zola) — 700 metros em
44s, saindo com velo-
cidade para terminar fir-
rne. Mostrou melhoras.
2? Páreo:

Compensation (G. F.
Almeida) — 700 metros
em 45s, mostrando boa
forma, últimos 200 me-
tros em 13s.

Y o n d e r
sabem) —
em 51s2/5,
com sobras.

(C. Pen-
800 metros
finalizando

Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimentos

de Educação e Cultura
CNTEEC

TELEFONES: 224-5153 E 224-5139

EDITAL DE CONCORRÊNCIA -
VENDA DE IMÓVEL

Tondo em vista Resolução do Conselho do Representantes

da Entidade, e na forma da lei, faço saber que «e encontra à

venda imóvel de propriedade da CNTEEC, localizado no Setor

Comercial Sul, Bloco K, Edifício Denasa, Conjunto 404, em Bra-

sília, Distrito Federal, com uma área útil de 96,57 m2, no valor

mínimo de CrS 1.100.000,00, sobre o qual será exigida a

caução de 3% (três por cento). As propostas serão recebidas

até às 16.00 horas do dia 24 de outubro de 1977, no imóvel

acima, onde poderão os interessados obter maiores informações.

À Comissão fica reservado o direito de anular a presente con-

corrência, desde que nenhuma das ofertas feitas atenda aos

interesses da entidade.

Brasília, DF, 20 de setembro do 1977.

PROF. DEMOSTHENES DE CARVALHO ROCHA

Presidente (P

AVISOS RELIGIOSOS

LUIZ P. DE M. MONTENEGRO
(MISSA DE 7.o DIA)

+ 

Manuel, Judith, G. Luiz, T. Cristina e R. Lúcia, agra-

decem as manifestações de pesar recebidas por ocasião

do falecimento do seu querido pai, sogro e avó e

convidam para a missa de 7.° dia a realizar-se amanhã,

quinta-feira, dia 22 is 19:00 horas na Paróquia da

Ressurreição à Rua Francisco Otaviano, 99.

;p

CÂmER

Racalian (A. Oliveira)
galopou na raia gran-

de sem preocupação de
tempo.
:{'•' Páreo

Altíssima (J. M. Silva)
600 metros em 41s,

com reservas.

4'-' Páreo
Clitios (F. Esteves) —

600 metros em 36s, mos-
trando boa velocidade
para sua primeira exibi-
ção.

Darby Dan (M. Alves)
600 metros em 41s,

sem ser apurado e m
momento algum do trei-
no.

5" Páreo

El Djem (F. Esteves)
1 mil metros e m

1 m 0 3s3/5, mostrando
boa forma.

Ninsky (P. Alves) —
1 mil metros em lmlOs,
de carreirão.

Noscado (R. Freire) —
1 mil metros em lm05s,
sempre firme.

8'-' Páreo
Benhadar (J . Mari-

nho) — galopou na raia
grande, sem preocupa-
ção de tempo.

9(-» Páreo
Mangcador (S. P.

Dias) — galopou n o
bom-bril (raia auxiliar).

• listão, um fase final dc
elaboração, us trabalhos
para o novo Código dc Cur-
ridas du Hipódromo da Cá-
voa. Considerado como su-
pvrado pclu tempo, o atual
tem deixado muito a dese-
jar, na falta dc rigor contra
algumas faltas quo vem
acontecendo muito frequen-
temente de algum tempo
para cá. Entre elas, estão
o duping. tanto negativo eu-
mu positivo, falta dc empe-
nho dos jóqueis medicação
dc qualquer espécie na se.
mana da corrida c diver-
gencias dc atuação de ani-
nais que correm mal numa
.semana, aparecendo trans-
formados na seguinte. As
punições previstas são bem
mais rigorosas. Na primeira
semana do próximo mês. o
Conselho Técnico do Jóquei
Clube Brasileiro estará rcu.
nido, quando então os dire-
tores encarregados das mo-
dificações deverão dar, por
escrito, as modificações que
serão introduzidas para se-
rem cumpridas já na próxi-
ma temporada.

• John Schapiro, presi-
dente do Hipódromo d e
Laurcl, em Washington,
que, anualmente, promove o
Washington D. C. Interna-
cional Stakes, já conseguiu
elevar a dotação de 150 mil
dólares para 20 mil, preten-
dendo chegar aos 500 mil
dólares, caso consiga fechar
negócio com um grande pa-
trocinador. Até agora, não
há qualquer animal nacio-
nal em cogitação para com-
petir no Washington D. C.
Internacional Skakes, já
que os responsáveis p o r
Daião, o naturalmente indi-
cado, deram preferência ao
Grande Prêmio Carlos Pel-
legrini, na Argentina.

Para os próximos
leilões, dias 25, 2G, 28 de ou-
tubro e 1 dc novembro, não
serão cobrados juros aos li-
citantes, que podem, dispor
ainda, dc uma carência de
S0 c 60 dias.

O treinador Jorge Darci
Moreira. Tote, que Ioi sus-
penso por 30 dias, ,por não
apresentar Padrão para
exame prévio, vai pedir à
Comissão de Corridas que
reconsidere o caso por que
o cavalo chegou atrasado
ao Serviço de Veterinária,
mas esteve presente. En-
quanto isso não acontece,
Gilberto Lúcio Ferreira
substituirá o treinador ofi-
cialmeiT.te.

Cambre, que cumpriu
campanha no Hipódromo
da Gávea, foi vendida para
o Ceará, para onde já foi
embarcada.

Stelleta, potranca d e
três anos, de criação do Ha-
ras Sideral, aos cuidados de

Montarias oficiais para
o fim de semana na Gávea

SÁBADO
1? Pireo
metro» —

- A» 14 hor»»
C."> 30 mil -

- I 000
iGramaj

K9

l-l Michclocíi, A. Abreu ,. 55
2 Jorr.it,), E. Alves 10 55

2 3 A S. frio, M. Andrade, 55
4 S.ilafriria, L. Bsrboia . 55

3-5 Chlquaia; J. M. Silva .. 55
fcniiwondnr, l, Corrêa 55
Dcisy. F. Estcvos 55

4-8 Teatral, J. Maclado ... 55
9 Joan Baer, S. Silva 57

10 Kadcsh, W. Gonçalves 55

3 Vkior dc Lubc, J. Pinto 12 56
2—t T«ni« Maich, E. R. Ferreira £6

Sir Patriota, J. Qucirox S6
Ki-Jalo, F. Cstoves 56

3-7 Koma Sutrü, G. Alve» .. £6
8 Puplm'l| R. MdrciuCS ..D ió
" Frontão, H. Cunha" .... tà

4-9 Aflacsse, A. Oliveira ... 56
10 Ere tono, J. Escobar ... 56

" Muscadel, J. Moita ... £6

- I 600
(Gidin.il

K9

2? Páreo
metro* —
Exala)

- As I4h 30m ¦
CrS 35 mil —

• 1 400
ílDuplw*

Kg

l-l Cognac, J. M. Silva ... 5ô
Ciar Plotr, J. Pinlo .... 56
Lorrico, S. Silva  56

2-4 Contraponto, A. Oliveira 5ó
Dauber, G. Alves  56
Dtrnpol, J. Queiroz .... 56

3-7 Pctit Paris.tn, P. Alves .. 56
Sguint, J. Castro  II 56
Rubi Bravo, A. Ferreira 56

4-10 CordonU, J. Machado .. £6
11 Vanini, A. Abreu  10 S6
" Iluminado, C. Vaigas . 12 56

12 Improvlsor, G. A. Feiiá 13 56

3? Páreo - As 15 horas - 000
metros - CrS 35 mil - (Orama) -
Prova PreparatórU

Kg

1 —1 Spcncor, P. Alves  56
" Etandart, A, Abreu  52
2 Czar Nicolai, J. Pinto .. 54

2-3 El Asterus, G. Alves ... 52
" Orenaco, A. Oliveira .. 11 52
" Enabre, F. Esteves  52

3-4 Godrin, G. F. Almeida .. £6
Cholucicv, J- Ricardo ... 52
Darrful, E. R. Ferreira . 52

4-7 Lord Ubaldo, J. M. Silva 12 52
" Invar, H. Cunha  10 52
" Free Gallant, S. Silva .. 52

4? Pireo - Al I5h 30m - 000
metros — CrS 35 mil — (Grama) —
Inicio Concurso 7 Pontos

',8
54
49
56
52
57
56
52

12 53
7 47

51
5S

5? Pireo — Ài 16 horas
metros - CrS 20 mil -

1-1 Ginrjirbeer, A. Abreu
Den Ami, J. M. Silva
Krlj, J. Queiroz 

2-4 Tobello, A. Oliveira
5 Alléros, J. Machado
" Reveur, M. Carvalho

3-6 Tarmtng, C. Amaitely
Calabone, R. Freire ..
tarro, F. Esteves .. ..

4-9 Telúrico, J. Ricardo ..
10 tmpunido. A. Souíd .
11 Maiarico, H. Cunha

6? Pireo - As 16h30m - 1 400
metros - CrS 40 mil - (Grama) -

(Prova Especial leilão - (Dupla-Exata)

Kg

1-1 Edênico, A. Ricardo . 15 56
" Edito, W, Gonçalves 10 £6
2Vorglás, A. Oliveira . 12 £6

2-3 Gran Flfl, J. M. Silva 56
" Võpuaçu. J. Escobar . 56

Vcryobrer, R. Freire . 13 56
Kimuki, J. Pinlo . . .11 56

3-6 Vertex, A. Abreu ... 56
" Violei Le Duc. A. Ramos 56

Esquivo, F. Esteves 56
Graduale, E. R. Ferreira 56

4-9 Lucchini, J. Machado 56
10 King Ray, G. F. Almeida 14 52
11 L. Rodrigues, P. Teixeira 5 56

" Ferus, J. Queiroz ... 2 £6

7» Pireo - As 17 horas - 1 400
metros - CrS 40 mil — (Grama)

Verdagon, C. Aniestely 56
Vento Fone, J. M. Silva 10 55

3-7 II Irovalore, G. Alves 5£
Pithecanipthus, A. Oliveira 55
Ponitown, C. Valhas . 55

4-10 Bamborial, J. Pinto . 55
11 Dalbion, G. F. Almeida 55
12 Edgard, F. Esleves . 12 £6

8? Páreo - As 17h30m - 1 300
metros - CrS 24 mil - (Variante)

Kg

1--1 Ximando, F. Isievcs 56
2 Scarlatli, J. M. Silva . 58

2-3 Uiybor, R. Marques . St)
4 Round link, J. Ricardo 55

3-5 Rcivitle, W, Gonçalves £8" Campbell. A. Ramos . 55
4-6 Usurpaleur, E. R. Ferreira 5o

Olvidos, A. Souza 57
El Farofero, J. M. Alves £7

9? Pireo - As 18 horas - 1 300
metros - CrS 24 mil - (Variante)

Kg

1-1 Kubuóa, G. F. Almeida
2 Peléia, J. Queiroz . .

2-3 Canovas, P. Alves . .
4 Ubba, E. R. Fencira .

3t-5 Pearl Buck, U. Meireles
Compus Girl, 5. Silva ,
Changer, A. Ramos . .

4-8 Polizcna, J. Ricardo . ." Oltavia, J. M. Silv» .
9 Dcrpéa, E, B. Queiroz .

57
56
58
£7
57
57
£6
£8
£8
£6

109 Pireo - As 18h30m - 1 300
metros - Cr$ 24 mil - (Dupla-ExaU)
— (Variante)

Kg

1-1 Salmo, C. Amesfelv
2 Anabar, J. M. Silva

19 Parto - As 14h30m
metros - CrS 30 mil

Kg

10 56
2 56

- 1000

Kg
55
55
56
49

-1 íolago, J. Ricardo . . ¦ •
2 Acústica, Juarez Garcia .

2-3 Bonela, S. Silva 2
4 Estréia, F. Lemos 9

3-5 Hachellc, M. Andrade ... 8
6 Tenora, P. Vignolas ... 4

4-7 Xiverlida, P. Alves .... 6
8 Eh Baiana, C. Abreu .... 3

Kg

57
57
57
57
55
57
57
57
57

1-1 Estadão, A. Abreu . .
Iboizabal, A. Ramos .
Opsn, J. Machado .

2-4 Canny, J. Ricardo

DOMINGO
49 Páreo - As lóh - 2 000 metros
CrS 100 mil — Grand* Prêmio Carlos
Teles da Rocha Faria — (Grupo III)

1-1 Farabela, J. Ricardo .
2 Nantes, G. Alves . .

2-3 Eldcr, J. M. Silva .
Salstilílo, G. Tozzi . .
B. de Lacre, D. F. Graça

3-6 Sunshine, J. Queiroz .
Grande Volta, J. Pinto .
Xcrérr*. R. Carmo . .

4—9 Voodoo, A. Ramos . .
10 Vic Garbo, S. P. Dias .
11 Sussurro, A. Souza .

58
57
£7
£3
57
58

10 58
.1 57

57
58
£8

9 Lucy Wonder, U. Meireles 1

29 Pireo - Al 15h - 1 300 metroí
CrS 20 mil

Kg

1-1 Prólogo, G. F. Almeida 57
" Niron, D. Guignini ... 56

2-2 Tio Brasa, F. Esleves . £3
3 Diandria, E. Ferreira ... £6

3-4 Volcan, A. Ramos .... 5B
Birrenfo, M. Andrade ... 10 55
Barichint, .'. Pinto .... 55

4-7 Cassius, A. Oliveira .... 57
8 Golondrina, J. Ricardo . 8 48
«7 Hickey, E. B. Queiroz ... 6 55

39 Páreo - As 15h30m - 1 400
metros - CrS 40 mil —

(Início concurso de 7 pontos)

Kg

55
55
56
£6
55
55
56
50
56
55
£ó

Kg

£6
56
£6
£6
£0
£6

.8 £6
£6
£6

1-1 Quenomá, J. Ricardo . 2
" Zafete, F. Esteves . ... TO

2-2 Inspirada, A. Abreu ... 4
" Ames, A. Souza .... VI
3 Doda, G. Alves 5

3-4 Meluza, J. M. Silva ... 3
Muzina Oacha, R. Freire 1
Queen's Tênis (*), J. Q. 6

4-7 Inca Moon, E. Ferreira . 3
Tágide, G. F. Almeida . 9
Vainess, C. Vaigas .... 8

{*) Ex-Queen's Catch.

i—1 Defender, S. Silva ....
2 Tuyubcla, J. Esleves . . .

2-3 Vice Reine, G. Meneses . .
4 Eldia, G. Alves

3-5 Rollicking, J. Queiroz . .
" Callak, É. Ferreira ....

4-6 Fotcna, J. Ricardo ....
7 Cartaza, J. M. Silv» ....
" Quick Wiltcd, .'. F. Fraga

59 Páreo - As 16h30m - 1 000
metros - CrS 35 mil — (Dupla Exata)

Kg

1-T Ford Wild, J. M. Silva . 12 56
Concreto Armado, VA G. £6
Badalo, E. R. Ferreira . . 10 £6

2-4 Saranac, J. Escobar ... 13 56
Alquivir, F. Marinho ... 11 56
Podem Jogar, A. Oliveira 1 56

3-7 Social, A. Souza 8 £6
Futuroso, J. Veiga .... 5 56
Nativus, J. Ricardo ... 9 £6

4-!0 lonicu», E. Ferreira .... 7 56
hl Querfort, G. Alves .... 4 E6
12 Barol, A. Ramos . ... 6 £6
13 Daloiaz, F. Esteves' ... 2 56

69 Pireo - Ai 17h00m - 1 000 me-
tros - CrS 35 mil Kg

1-1 Palma Mater,
G. F. Almeida 56" Princesa Eva, A. Oliveira 56

2 Snow Brás, J. M. Silva . £6
2-3 Faukiria, F. G. Silva . £6

Ensuíte, F Lemos .... 56
Origene, J Ricardo .... 11 50

3-6 Içada, C Vaigas 56" fv.ll In Love,
E, Ferreira £6

7 Manola, J. Machado ... 10 56
4-8 Danabre, D. Neto .... 56

Bcfcre, F. Esteves .... 12 56
10 Dogesa, U. Meireles ... 56

79 Páreo - As 17h30m - 1 300 m.-
tros - CrS 35 mil - (AREIA) - (VA.
RIANTE) Kg

1 — 1 Carmen? de Seviiha,
P. Alves 56" Scea, G. F. Almeida ... 56

2-2 Aciana, E. Ferreira ... 10 £6
Free Seagull, U. Meireles 56
Snow Beti, R. Carmo ... 56

3-£ Oloideas, A. Souza ... £6
Deslanche, J. Escobar . . 56
Gay Melody, G. Alves . . 56

4-8 Princesa Norma
A. Oliveira £6

9 Serifap, F. Esleves ... £6
10 Zikilam, J. M. Siiva ... £6

Em Campos
19 Páreo — 1 mil metros

— 19 Pio Maravilha, G. Pes-
sanha — 29 Jambaú, J. Pi-
nheiro. Vencedor (1) 0,14.

Rubens Ribeiro, ioi coloca- Dupla (13) 0,19. Placês (1)
cia ã venda. De pelagem
castanha, é uma filha de
Locris e Stick, por Uleux
Manoir.

Osvaldo Monteiro de Carvalho e Silva
(FALECIMENTO)

+ 

A família de OSVALDO MONTEIRO DE CARVALHO

E SILVA cumpre o doloroso dever de comunicar o

seu falecimento e convida os demais parenles e ami-

gos para o seu sepultamento à realizar-se hoje, dia

21, às 16 horas, saindo o féretro da Capela Real Gran-

deza n.° 
"6" 

para o Cemitério de São João Batista.

0,10 e (3) 0,11. Tempo: lm
04s 4/5. Treinador: Adal-

2'.' Páreo — 1 mil metros
19 Bagfair, C. Xavier —

29 Delfin Prince, A. André.
Vencedor (2) 0,33. Dupla
(12) 0,23. Placês (2) 0,15 e
(1) 0,14. Tempo: lm 04s 4/5.

3? Páreo — 1 mil metros
19 Don Fogoso, C. Xavier
29 Maesihué, J. R. Silva.

Vencedor (11 0,21. Dupla
(13) 0.22. Placês (1) 0,13 e
(4) 0.17. Tempo: lm 04s.

4? Páreo — 1 mil metros
19 Dora Rainha, C. Xa-

vier — 29 Decotte de Luxe,
P. Lins. Vencedor (6) 0,10.
Dupla (44) 0,14. Placês (6)
0.10. Tempo: lm 04s 4/5.

5? Páreo — 1 mil 100 me-
tros — 19 Cabedal, J. R. Sil-
va — 29 Czar Dimitrl, G.
Pessanha. Vencedor: (1) 
0,20. Dupla (131 18,00. Placês
(1) 0.16 e (4) 0,67. Tempo:
lm lOs 3/5. Treinador: José

69 Páreo — 1 mil metros
19 Taío, A. André — 29

Mar-Coy. J. R. Silva. Ven-
cedor (D 0,15. Dupla (13) . .
0,31. Placês (D 0,10 e <5i
0,11. Dupla-Exata (01-06) ...
0,80. Tempo: lm 04s 1/6.

79 páreo — 1 anil metros
19 Ambitus, C. Xavier —

Para os próximos leilões 29 Ouro Branco, J. M. Filho.
Vencedor (1) 0,11. Dupla
(14) 0,33.

Daniel Neto se chocou
com o starting-gate, an-
teontem, montando Delpini
na quarta carreira, machu-
cou o braço. Não montou os
demais páreos da reunião.

O quatro anos Jurutaú,
de propriedade do Stud Plu-
ma, trocou de nome, pas-
sando a se chamar Manão.

Albarela, por Cadi em
Alate (Alberigo), que foi ga-
nhadora no Hipódromo
Brasileiro, teve seu primei-
ro produto, uma fêmea, por
Xilógrafo, nascida no Haras
Mont Blanc, em Campinas.

Sete éguas estão inseri-
tas, domingo, no clássico
Luiz Fernando Oirne Lima
(1 mil 800 metros, grama),
em Cidade Jardim. São
Paulo. São a s seguintes:
Donética, Irme, Jacassu,
Vanaquia, Vidraça, Voiendie
e Zenzala.

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Escritório. Técnico da Universidade
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

- ETU N.° 17/77
CONVÊNIO N.° 03/77

UFRJ/MEC/PREMESU - (CEF/FAS)

Faço público que se acha aberta, uma licitação, sob • mo-

dalídédè de TOMADA DE PREÇOS, para execução e colocação

de PLACAS DE SINALIZAÇÃO que orientarão o trânsito de pessoa:
no interior do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO do CENTRO DE CIÊNCIAS

DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.

Os interessados poderão obter o Edital e as Especificações

na Comissão Permanente de Julgamento de Licitações, de segunda

a sexta-feira, de 9 às 12 e de 13 às 17 horas.

Data da Realização: 14 de outubro de 1977 às 15 horas.

Em 20 de setembro de 1977.

(a) ENG.° WOLNEY FREDERICO DANTAS HUP5EL

Presidente da C.P.J.L.

Volta fechada
^

8? Pireo - Àí 18h00m - 1 000 mu-
tros - CrS 20 mil - (AREIA) Kg

1 —I Pormenor, J. Ricardo ... 56
2 Ksliostro, A. Souia ... 57

2-3 Anagro, J. M. Silva .... í8
4 Earning, A. Abreu 56

3-5 Onofre, R. Marques ... 57" Ipso-Facto, M. Andrade . 56
4-6 Fayak, C. Vaigas 55

Ccraleiro, D. Guigncni 55
Governado, G. Tozzi ... 5 56

9? Pireo - As 18h30m — 1 300 me-
tros - Cr$ 20 mil - (AREIA) - (VA.
RIANTE)

(DUPLA-EXATA)
Kg

l-l Don Gogó, J. M. Silva . 57
2 Rossini, F. Lemos .... 58

2-3 Celt, D Neto IO 54
Mercenaire, G. F. Almeida 58
Uaçu, J. Machado .... 54

3-6 Malhurf, F. Esteves .... 57
Funny End, J. Ricardo . . 11 55
Jurbel, J. Vcioa  1 55

4-9 V.eni Qui, J PiMo ... 2 5J
10 Pequi, E. Marinho .... 7 55
11 Histórico, R. Freire ... 6 55

AÇÃO DE GRAÇAS

CAEEB
Sociedade de Economia Mista - vinculada ao M.M.E.

50.° ANIVERSÁRIO

A COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS-C A E E B

A COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉ-
TRICAS BRASILEIRAS - CAEEB, em comemoração ao
iranscurso de seu Cinqüentenário, convida as autori-
dades, clientes e amigos, e os que nela trabalharam

' e trabalham, para assistirem à MISSA GRATULATÕ
RIA que será celebrada amanhã, dia 22 de selem-
bro às 1 1 horas, no Altar Mor da Igreja da Can-
delária.

serão dois os funcionários
que vão puxar os produtos,
c não uni, como era de pra-
xc ate agora.

• Por ocasião do décimo
quinto aniversário do
Sweepstake, sob o patroci-
nio da Caixa Econômica Fe-
deral, o Jóquei Clube Brasi-
leiro prestou homenagem
aos melhores revendedores,
ofertando a cada um meda-
lhas alusivas à data. O dire-
tor Antônio Carlos Amorim
esteve presente à solenida-
de e representou toda a di-
retoria do clube.

• Os animais Verão Ver-
melho, Rastello e Red Swa-
low foram proibidos de cor-
rer, todos por inclociüdade
no nartidor, mediante de-
núncia do starter. A pena
maior recaiu sobre Verão
Vermelho que ficará 30 dias

i sem competir. Os outros
! vão licar 15 dias.

Telefone para 264-6807

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

\

Haras
Malurica *

o leilão
do ano.
*de Ricardo Lara Vidigal.

|v%]

Pela primeira ve:. o
Haras Malurica. em seu

segundo ano como líder da
estatística de Criadores e
Proprietários, coloca toda a sua
produção à venda. Serão
leiloados 20 machos c 20 fêmeas,

filhos dc reprodutores ganhadores
de provas de grupo, e filhos e
irmãos dc animais clássicos, mie

serão leiloados sem base e sem
defesa, não havendo reservas.

O leitão será realizado no dia 27 de
setembro, às 20h 30m no Tatiersall de

Cidade Jardim. A sua presença é muito
importante. Náo esqueça de levar o CLC.

Sociedade de Criadores e Proprietários de
Cavalos de Corrida de São Paulo.

Escoriai

j Tf: dois anos atrás, o simplesmente
/j clássico Carlos Aguiar Paes dc Bur-

/~\ ros (Cidade Jardim, São Paulo) era-^ disputado na distancia de 1 mil S00
metros e servia como ponte c preparativo
para os potros de três anos entre a milha do
grande clássico Ipiranga (Dois Mil Guinéus)
c os dois quilômetros do grande clássico Jó-
quei Clube dc São Paulo (Prix Lu-Pin). Este
ano, contudo, seguindo o exemplo do Presi-
dente Firmiano Pinto (para éguas), teve seu
percurso reduzido para o quilômetro, passan-
do a possuir somente o interesse de revelar
um possível vclocista de qualidade entre os
representantes masculinos da geração es-
treante.

Seu primeiro vencedor nesta nova fase
(já que foi iniciada, espera-se que tenha um
mínimo de continuação para ganhar a indis-
pensável tradição) foi o paulista Zemo, um
Millenium em Zenaide, por Coarazc, criação
do Haras Tibagi e propriedade de Jamil Sc-
rafim. Sua vitória foi alcançada de maneira
expressiva, com autoridade e certa facilidade,
embora viesse de correr (15 dias antes) uma
prova na milha (exatamente o grande clás-
sico Ipiranga dominado por Chubasco c Ro-
mo Ferte) onde nada produziu. Todavia, an-
teriormenle, já havia obtido resultados ra-
zoáveis em provas da programação clássica
dedicada à nova geração, como um segundo
para Earp no quilômetro do simplesmente
clássico Presiãente Herculano de Freitas c
um terceiro, para o mesmo Earp c Querandi,
nos 1 mil 300 metros do simplesmente clás-
sico Presidente Augusto de Souza Queiroz.
Contudo, com o aumento das distancias, sur-
preendentemente, diante de seu papel, seu
padrão de carreira começou a diminuir. Res-
ta a saber se por ser verdadeiramente um
especialista em tiros curtos ou por proble-
mas de treinamento. O futuro é que dirá.

Trata-se ãe mais um produto clássico do
Haras Tibagi (Arnaldo, Frizli, Uníssono,
Mais Que Nada, France, Mauser, Amazone,
Elisie, Jedroca e outros) e do reprodutor Mil-
lenium, um Aureole em Secret Session, por
Court Martial, pai, entre outros, de Escapa-
dela e Earp. Sobre ele, já falamos quando das
vitórias destes dois produtos no grande clás-
sico Taça de Prata (fêmeas, 1976) e impor-
tante clássico Antenor Lara Campos (Crite-
rium de Potros, 1977), respectivamente.

Sua mãe, Zenaide, uma Coarazc em
Zana, por Sayani em Revoada, por King Sal-
mon em Miracolous, por Miracle, produziu
anteriormente o útil Zif (por Nageur). Coa-
raze (Tourbillon em Corrida, por Coronach),
avô materno do vencedor do clássico paulis-
ta de domingo, foi, possivelmente, o maior e
mais importante semental que sei~viu no
Brasil. Para tanto, bastariam os nomes de
seus filhos Emerson e Viziane, ambos era-
quês nacionais, para justificar esta nossa
conceituação. Como avô materno, tem igual-
mente belos resultados. Como exemplo, -po-

deríamos citar Tambourine (Irish Sivecpis
Derby), Nasram (King George VI and Queen
Elizabeth Diamond Stakes), Chaparral
(Grand Prix de Paris), Gomil (Derby cario-
ca), Místico (Dois Mil Guinéus e Prix Lu-
pin paulistas), Taguari (Criterium e Grande
Criterium paulistas), Uhlan (clássico Pro-
clamação da República), Quarana (Compa-
ração de éguas, cm Cidade Jardim) etc...

Linhagem feminina tipicamente Monde-
sir, Zana, primeira avó áe Zemo, é irmã pró-
pria ãe Xoroca (Sayani em Revoada, por
King Salmon), por sua vez, primeira avó de
Spencer (por Locris), vencedor, em ótimo es-
tilo, da milha do importante clássico Conde
ãe Herzberg, o Criterium de Potros ãa Gávea,
este ano. Apenas como lembrança, Revoada,
segunda avó de ambas, é irmã inteira do
muito bom. corredor e excelente garanhão
Prosper.

j—1 NQUANTO, em Cidade Jardim, era
Zy corrido o clássico acima citado, e, na
/ j Gávea, não havia provas de nosso

calendário nobre, em Paris, no Hi-
pódromo de Longchamp, a atração de ão-
mingo foi o tradicional e importante Prix
Vermeille, grande clássico para potrancas cie
três anos, na, tecnicamente impecável, dis-
tancia de 2 mil 400 metros. Dezesseis nomes
compareceram à largada. Apesar de vir âe
bonita vitória no Prix ãe Ia Nonette e de ter
vencido, no ano passado, o Criterium dc Pou-
liches (triunfo que lhe assegurou o primeiro
lugar entre as potrancas ãe dois anos no
Handicap Optional referente à geração nas-
cida em 1974), a fácil vencedora do Vermeil-
le 77, Kamicia (Kaslnnir II em Micia, por
Mincio), foi relegada a absolutíssimo segun-
do plano pelos observadores e apostadores.

: Seu,êxito foi, contudo, expressivo (apagando,
em definitivo, depois da parcial recuperação
no citaâo Nonette, a má impressão causada
por suas défaillances na Poule d'Essai dc
Pouliches e no Prix ãe Diane), tanto que sua
presença no Are de daqui a duas semanas é
praticamente certa. Suas escoltantes mais
próximas foram Royal Hive (Royal Palace
em Come On Honcy, por Never Say Die),
lima inglesa vencedora do Park Hill Stakes
e segunda no Yorkshire Oaks, e Fabuleux
Jane (Le Fabuleux em Native Partner, por
Raise a Native), terceira colocada no Prix de
Diane.
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Lord Killanin volta a Londres
sem ter adiantado caso chinês

Londres — De regresso dc
Pequim, Lord Killanin, présldèn-
te do Comitê Olímpico Interna-
cional iCOIi, admitiu não ter
conseguido adiantar a questão
do retomo chinês ao.s Jogos
Olímpicos. Em outras palavras,
os representantes chineses vol-
taram a repetir a mesma frase
que haviam dito ao então Pre-
.sidente Richard Nixon quando
cie esteve em Pequim, pondo fim
ao isolamento da Nação mais po-
pulosa do mundo: "Só existe
uma China".

O que a República Popular
da China não admite — como
tampouco admitiu quando voltou
a ter delegação nas Nações Uni-
tias — é fazer parte de qúalquei
organismo onde seja reconheci-
da a China Nacionalista, insta-
iada na Ilha de Formosa em
1949. Foi justamente por este
motivo que de.sde 195G a China
Continental não participa mais
dos Jogos Olímpicos. Naquele
ano, em Melbourne, Austrália, ou
chineses se retiraram dos jogos
porque o COI havia aceitado a
participação de uma delegação
com o nome dc Formosa China.

— As conversações roram
positivas, de ajuda, francas c
muito amigáveis — afirmou Lord
Killanin, ontem. Os chineses dis-
seram que este fo das dua.s Chi-

Prf, • \
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nasi 6 um problema que tert-
mos de resolver agora. Se avan-
çarmos cuidadosa e lentamente,
uma solução será encontrada.

Lord Killanin era esperado
em Pequim de.sde o começo de
maio; entretanto, problemas car-
diacos que provocaram sua ho.s-
pitalização retardaram a visita,
ansiada pelos chineses. De.sde
1971. quando a República Popu-
lar foi admitida nas Nações Uni-
das (afastando Formosal, seus
dirigentes esportivos vêm tentan-
do a readmlssão nas federações
esportivas internacionais das

modalidades olímpicas e já logra-
iam êxito em oito delas: remo,
basquete, canoagem, esgrlma,
hóquei .sobre gelo, luta, tiro e võ-
lei.

Há três anos uma delegação
da República Popular da China
participou dos Sétimos Jogos
Asiáticos, realizados em Teerã.
No ano seguinte, esperançosos
eom o paulatino regresso ao ce-
nário esportivo mundial, os chi-
neses" voltaram a pedir inscrição
no Comitê Olímpico Internado-
nal. O COI, no entanto, julgou-se

Incapaz de retirar Formosa de
seus quadros e negou o pedido.

No uno pasado, às vésperas
dos Jcgos Olímpicos de Mou-
treal, o Governo canadense não
aceitou a participação de Formo-
sa como representante da Ropíl-
bliea da China. O maior argu-
mento dos canadenses foi Irré-
futável: como poderiam os atle-
tas da Ilha dc Formosa repre-
sentar um povo cie mais de 801)
milhões de pessoas, à época a
população da China Contlnen-
tal? Na cerimônia cie desfile
inaugural, eles surgiram como
Delegação de Formosa e em se-
guida retiraram-se dos jegos.

As mudanças na política in-
terna da República Popular da
China denunciam um interesse
ainda maior do atual Governo
em reintegrar o pais no resto do
mundo, conforme ficou demons-
traclc- na Unlversiade recém-
realizada em Sofia, Bulgária.
Acredita-se que também a visita
do time de futebol do Cosmos de
Nova Iorque, procedente do"Ja-
pão e encerrada hoje, repre.sen-
tou mai.s um passo para a meta
chinesa, quo é participar dos
Jogos Olimpiccs a partir
1980. em Moscou.

de

Na Bulgária, uma amostra do futuro

Uma medalha dc ouro e
três de bronze, todas obtidas na
Univcrsíade por ginastas, não
traduzem fielmente o que foi a
atuação da China ao reaparecer
em competições esportivas in-
ter nacionais. Dois quintos luga-
res no vôlei e no basquete fe-
minlrio foram os outros resul-
lados, mas um detalhe chamou

.a atenção de Iodos que estive-
ram em Sofia para a Univer-'
siade-77, em agoslo: mesmo
prejudicada pela tabela, o lime
de vôlei feminino foi a maior
atração, não só pela feminili-
dade e alegria das atletas, mas
principalmente porque linha
ampla superioridade técnicas
sobre os demais.

Os chineses prometem mui-
to mais, caso participem dos
Jogos Olímpicos de Moscou,
mas garantem que jamais en-
frentarâo Israel em qualquer
competição internacional.

Todos os chineses ficaram
alojados na Vila Olímpica e.
nem mesmo os jornalistas qui-
seram hospedar-se. no luxuoso
Moskva Hotel, onde estavam
aproximadamente SOO homens
de imprensa de todo o mundo.

O dia-a-dia dos chineses,
vencida a curiosidade inicial
dos demais atletas e dirigentes,
passou a ser normal. Pela ma-
nhã, sempre uniformizados com
agasalhos de cor vinho, passeo-
vam em grupos pela Vila. Eram
os primeiros a despertar, pois
às Sh da manhã participam de
uma reunião com Chang Lien-
hua. um simpático chinês de
estatura elevada, com cerca de
50 anos. e que aparentava ser
o líder do grupo. Na reunião
eram discutidos os detalhes da
programação esportiva diária, a
logo apôs os atletas se dirigiam
a uma sala onde observavam,
junto com os treinadores, a
maneira de jogar dos futuros
adversários, utilizando comple-
ta aparelhagem de video-tape.

Ao final da sessão eram li-
berados, mas u maioria preferia
ficar lendo nas salas de estar da
Vila Olímpica, enquanto alguns
conversavam, sempre próximo ao
prédio. Não que fossem proibidos
de ir à cidade, como fez questão
de esclarecer a jovem e esguia
Kuò Tan-li, estudante do pri-
meiro ano do Instituto de Cul-
tura Fisica de Pequim. Num in-
glês fluente, ela disse que pre-
feria ficar perto da Vila e estar

cm contato com os atletas do
mundo inbeiro. Isso lhe fazia
muito bem. explicou.

A surpresa

Com o passar dos dias, os re-
pórteres e atletas começaram a
comenUir que uma equipe de vò-
lei eslava quase que assombran-
do os técnicos em geral, tal a
maneira fácil, descontraída e
eficiente eom que vencia. Era a
da China, que ninguém sabui do
que seria capaz, principalmente
devido à falta de intercâmbio. O
basquete também chamava a
atenção e a equipe dc ginastas
começava a aparecer com algum
destaque.

Os jogos das moças chinesas,
que antes 7ião tinham grande
afluência de público, começaram
a lotar os ginásios, não só de tor-
cedores. mas de técnicos, diri-
gentes e atletas, além da im-
prensa.

Na quadra, as jogadoras riam
o lempo todo. não das adversa-
rias, mas de alegria. O respeito
pelas decisões dos juizes era im-
pressionante e o mesmo aconle-
cia em relação às instruções do
técnico. Nenhuma delas enbra-
va na quadra sem antes fazer
uma espécie de reverência, como
se pedisse licença ao público. A
feminilidade do grupo era fora
do comum: as chinesas pareciam
crianças brincando, perto das
jortissimas equipes do Leste eu-
ropeu e da experiente equipe de
Cuba. Elas simplesmente se di-
vertiam, como se do oulro lado
não estivessem algumas das me-
lhores atletas do mundo. De mo-
mento a momento, ajeitavam o
cabelo, sempre preso por algum
adereço colorido e barato.

Carlos Andrade, bécnico da
equipe brasileira feminina desde
1070 e que hoje dirige o time de
São Caetano, de São Paulo, ex-
plicou tecnicamente a atuação
das chinesas:

Elas têm velocidade im-
pressionante, corpo descontrai-
do. não musculoso, lembrando
bailarinas. A ugilidade e elasli-
cidade tornam seu jogo harmo-
nioso, bonito e, principalmente,
feminino. Não praticam o vôlei
força, pois nunca finalizam com
violência, entretanto, invariável-
mente, mudam a direção e velo-
cidade da bola.

E' uma pena que não
tenham ganho a medalha de

ouro, pois, sem dúvida, foi a
melhor equipe que foi a Sofia.
Entretanto, tudo foi arrumado
para que saíssem da final.

Atletismo
No atletismo os resultados

não foram satisfatórios e ape-
nas Tsou Chen-hsicn conseguiu
passar à final na prova de sal-
to triplo. Alio. esguiu muito
impático c observador. Tsou

natural dc Shanlung e estu-
ilante do segundo ano do Ins-
titulo de Cultura Fisica dc Pe-
quim. mareou 16,45m na prova
:le salto triplo, obtendo a sexta
colocação geral.

O técnico Mou Hai-ehou ex-
plicou que a equipe foi a Sofia
apenas para aprender. Segundo
ele, tudo foi anotado, filmado e
fotografado e se permitirem a
participação da China nos Jogos
Olímpicos de Moscou, o mundo'certamente ficará assombrado
com os resultados.

— Somos autodidatas e já
consegui7iws alguns resultados
satisfatórios. Tudo que vimos
aprendendo é através dc filmes e
livros, pois não temos inlercam-
bio esportivo internacional. Não
importamos técnicos e iiossos
atletas não fazem estágios em
outros paises. Mas isso não nos
preocupa, pois valeu mais a de-
dicação e a vontade de competir,
que nos levarão em futuro bem
próximo a vitórias significativas.

Ginástica
Na ginástica, os chineses

conseguiram cm sua primeira
participação internacional, des-
dc que foram impedidos dc
disputar campeonatos mundiais
e Olimpíadas, três medalhas de
bronze c uma dc prata, recebeu-
do inclusive um elogio da ginas-
Ia soviética Ludmila Turisheva:

— Ê incrível como eles po-
dem ganhar a medalha de bron-
zc e chegar tão perto dos sovié-
ticos e japoneses; ninguém sabe
o que estão fazendo em seu país.
Estou impressionada. Eles não
tèm nada a aprender conosco,
nem com ninguém.

A China teve ótima atuação
no basquete feminino e Benedic-
to Torlclli, o Paulista, campeão
mundial de basquete pelo Brasil,
explicou como joga o time:

Edson Afonso

Elas são extremamente
superiores técnica, fisica e lati-
comente às brasileiras, mas, sem
dúvida, sáo inferiores às sovié-
ticas.

O maior defeito aparente
no time, que tem media de al-
turu de 1.75 m, é a tolal inge-
unidade, talvez devido à falta
de intercâmbio internacional.
Por isso. elas nunca improvisam
c são facilmente marcadas. Em
lermos de fundamentos de bus-
quete são perfeitas, conhecem
bcjn o jogo. Entretanto, náo sa-
bem utilizar partidos, pois jogam
com pureza. Não dão cotovelo-
das (recurso comum no busque-
te atual) e não forçam faltas.
Mus a China estará facilmente
entre as melhores equipes de
basquete do mundo, apesar de
ser o oitavo esporte na preferên-
cia dos chineses — conclui Pau-
lista.

O çliefe
Sempre sorridente e muito

cortês com a imprensa, Chang
Lien-hua explicou a participa-
ção da China na Vniversiade-77:

— Afinal, estamos aqui para
competir e talvez não paremos
mais. O mundo foi culpado dc
nossa ausência ao inventar a
existência dc outra China. Isso
não existe nem jamais existiu,
mas parece que agora resolve-
ram acreditar que na Ásia está
localizado o maior país do mun-
do e com a maior população.
Talvez em Moscou, se os proble-
mas de sempre não surgirem,
possamos mostrar nossa capaci-
dade técnica e fisica, e para isso.
estamo-nos preparando. Com
uma ressalva: seja qual for a
competição, jamais jogaremos
contra Israel.

Ante o espanto de vários
jornalistas, Chang acrescentou:

-— Não se assustem, c a pura
verdade. Prefiro não explicar
por que, mas sei que vocês e o
mundo inteiro sabem as razões e
seria perda de tempo declarar
mais alguma coisa sobre isso.

Diante de uma pergunta so-
bre a possibilidade de a China
também Se negar o enfrentar a
África do Sul, a Nova Zelândia e
diversos outros paises. Chang li-
mltou-se a responder que os or-
ganizadores dc uma Olimpíada,
por exemplo, precisam ser sá-
bios ao fazer as tabelas e encer-
rou o assunto.

Cristina
é campeã

A, •no tênis
Curitiba — A car loca

Cristina Roswadowskl con-
firmou o favoritismo na ea-
tegòrla até 18 anos e, em
uma dar> melhores partidas,
venceu ontem Helena Wa-
pier, do Rio Grande do Sul,
na finai do IV Torneio Sul
América de Tênis Infanto-
Juvenil, na quadra prlnci-
pai do Clube Curltibanos.
Cristina perdeu o primeiro
set por 4/G, venceu o segun-
do por 6/4 e já confiante
ganhou o terceiro por 6/2.

O Circuito Sul América —
que vale pontos para o ririji-
kig nacional infanto-juvenil
— terá outro torneio, dias
Io, 2, 3 e 4 de outubro, em
Porto Alegre, Os oitos tênis-
tas mai.s bem classificados
em todo o circuito estão au-
tomaticamente inscritos no
Torneio cios Campeões,
marcado para novembro no
Rio. O.s vencedores dessa
competição for m a r á o a
equipe brasileira que vai ex-
cursiónar nos Estados Uni-
do.s e Américas Central e do
Sul. em dezembro e janeiro.

COPA ITAU'

S«o Paulo — Eugênio Lo-
bato derrotou ontem Fer-
nando Von Oertzen por 6/2
e 7/6 na primeira rodada
da penúltima etapa cla-ssifi-
catória da 2a. Copa Itaú de
Tênis, no Terras de São
José em Itu. Oertzen. re-
velação da etapa anterior,
realizada no Clube Tietê, na
Capital, era o favorito do
jogo.

Hoje, no inicio das oita-
vas-de-final mais dois cabe-
ças-de-chave estréiam: Gi-
valdo Barbosa enfrenta
Marcelo Grassi e Flávio
Arenzon joga eom Eugênio
Lobato. Outros resultados
de ontem foram: Otávio Pi-
va Neto 6/2 e 6/0 Fernando
rie Vcechi. Marcelo Grassi
6/4 é 7/6 Joseph Brich. An-
dres Molina 6/2 e 6/3 Fran-
co Cacioppolinl.

Na próxima segunda-fei-
ra, na quadra cia Sociedade
Harmonia. Thomas Koch e
Fernando Von Oertzen em
dupla, enfrentam Fernando
Gentil e Carlos Alberto Ki-
maryr, com prêmio de CrS
10 mil aos vencedores.

Uma raqueta
bem diferente

João Saldanha
O quarto colocado

D IARIAMENTE o Botafogo emite no-
tas com itens e mais itens. Por quê?
Não sei. Não existe obrigatoriedade
em explicar derrotas. Esta é uma

vocação extremamente perigosa.
As notas do Botafogo c seus itens não

são convincentes. Nenhuma delas quis cx-
plicar à sua torcida que o time no campo não
tem padrão de jogo. O São Cristóvão, a Por-
tuguesa e o Bonsuça têm.

Não estou brincando. Ê que estes clubes.
na sua modéstia e jalta de maior número de
jogadores, são obrigados a mantê-los no time
e, sabe como é, não c? Mesmo sem poder
muito, vão se habituando uns com os ou-
tros e passam a se entender. O Botafogo não
conseguiu isso. Continua dentro do clube a
luta surda dos donos de time, cada um com
seu favorito e o treinador (?) tentando adi-
vinhar para agradar os homens.

O Botafogo troca o time dc meia em
meia hora e troca de treinador uma vez por
mês. Quer o quê?

E ainda mais. O simples jato de ter ar-
rumado alguns bons jogadores não significa
que formou um thnaço imbatível. Nada disso.
O time é apenas bom e nada melhor do que
os dos outros três grandes. Vieram alguns
bons jogadores mas ainda tem muita coisa
bem fraquinha. E o pior c que, na queima-
ção infantil das derrotas, aparece uma es-
pécic de exaltação à mediocridade. Se atiram
para cima dos' jogadores de nome para de-
monstrar uma autoridade desnecessária. Um
campeonato passou, o time não joi forma-
do e o quarto lugar é perfeitamente normal.

Então o Dé, com 19 gols, pode ficar fora
de um time que não faz nenhum? E esta
história do INPS. Francamente é ridícula. O
Botafogo não tem meios para saber como
estarão seus jogadores? Como ficaram 15
dias sem saber se Paulo César estava ou não
se tratando? Não parece que o jogador es-
tava demasiado esquecido. Assim como quem
não quer nada com ele?

É óbvio que se o Botafogo tivesse vencido
o jogo com o Flamengo, o jogador continua-
ria esquecido. Perdeu, então paga. Onde está
o bom senso? Será que os três ou quatro
treinadores deste ano também eram os cul-
pados? Ou a bagunça c a desorientação?

I.oiu s nao desiste de Amlrelli

^ Banco
Itaú S.A.

Hojer mais
uma agência

Basquete de Cuba sai

pela primeira vez para
excursionar pelos EUA

Londrina/Avenida Paraná
Avenida Paraná n." 89-A

Milwaukee, Estados Uni-
dos — Pela primeira vez na
história do basquete cuba-
no. a Seleção Nacional faz
uma viagem aos Estados
Unidos, onde jogará com
equipes universitárias lo-
cais. A excursão será por
nove cidades americanas e
no primeiro jogo, dia 12 de
novembro, a Seleção Cubana
enfrentará a equipe da Uni-
versidade cie Marquete, que-
é campeã universitária nos
E- tados Unidos.

Segundo o diretor de es-
portes de Marquete, Han
Raymondas. a partida será
transmitida pela cadeia de
televisão NBC. As nego-
ciações para a viagem cia
equipe cubana começaram
em abril, quando uma se-
leeão norte-americana este-

ve fazendo várias apresen-
tações em Havana.

Após a partida contra a
Universidade de Marquete;
o.s cubanos enfrentam dia
seguinte a Universidade Es-
tatal de Ota do Sul e segue
seu calendário, jogando dia
15 contra a Universidade de
Dakota do Sul; dia 16 a
Universidade de Novo Mexi-
co; dia 17 a de Minesota;
dia 18 a do Texas; dia 19 a
cie Arizona; dia 21 a de
Mémphls; encerrando a ex-
cursão dia 25 contra a Uni-
versidade de Holy Cross.

Esse intercâmbio, segun-
cio observadores, é um dos
primeiros passos para aber-
tura política e esportiva en-
tre os dois países e servirá
para que cada um saiba em
que estágio se encontra em
relação ao outro.

Paris — Com uma raque-
ta jnilagrosa — de duplo
éheordeamento — o francês
Gecrsre Govern cl erroto u
ontem a romeno Ilie Nasta-
.se por 6/4. 2/6 e 6/4 na dis-
puta da Copa Peree-

O duplo encordeaimento
da raqueta dá maior veloci-
dade ã bola, além de permi-
tir efeitos inesperados aos
golpes- A União Francesa de
Tenistas Profissionais é
contra a utilização desse ti-
po de raqueta, alegando que
o jogo passaria a ser de tê-
nis de mesa. O -presidente
da UFTP, Patrice Domin
gtiez, encaminhará à Fede-
ração Internacional de Té-
nis um pedido para não
aprovar a nova raqueta.

Ainda surpreso pelo jogo
a b s o 1 utamente diferente
que enfrentou, Nastase re-
clamava, ao sair da quadra:

— Foi a primeira vez em
minha vida que joguei con-
tra um adversário que utili-
mu esse tipo de raqueta. E
foi também a última. Com
Govern pas.sei o tempo tc-do
correndo de um lado para
outro. Pede ser que náo es-
teja no melhor de minha
forma, mas o que houve
nao loi normal.

Gama Filho
vence vôlei
no JB/Shell

Nos Jogos Universitários
JB/Shell de vôlei masculino.
a Gama Filho venceu a
UFRJ por 3 a 0. com par-
ciais de lã/8. 15/5 e 15/6.
mais pelo cansaço cio adver-
sário do que por méritos
próprios. No primeiro sei. a
partida se manteve equili-
brada graças ao bloqueio da
UFRJ e à desarticulação da
equipe da Gama Filho. Do
segundo set em diante, o
cansaço da equipe da UFRJ
só fez contribuir para a
derrota, já que tecnicamen-
te a equipe da Gama Filho
esteve melhor.

No jogo anterior, a Souza
Marques venceu a UCP por
3 a 1. com parciais de 15/10,
6/15. 15/9 e 15/9. A partida
teve baixo nivel técnico, e
a.s duas equipes já se apre-
sentavam cansadas a partir
cia metade do primeiro set.
Pelo campeonato feminino,
hoje. às 20h. na UERJ, jo-
gam UGF x SUAM e USU
x UCP.

Maranello, Itália — A
possível contratação do pi-
loto norte-americano Mario
Andretti pode levar a Fer-
rari a se ver às voltas com
a Justiça. Pelo menos foi a
ameaça que Colin Çhap-
man, chefe da Lotus, equipe
tle Andretti, fez diante da
iminente ida do piloto para
a escuderia italiana.

Chapman. que teria unia
opção para Andretti perma-
necer cm sua equipe, abor-
receu-se com as investidas
da Ferrari sobre o piloto.

Chuva adia golfe para amanha

chefiando a enviar vários
telegramas nos últimos dias
à escuderia italiana para
que desista tle contratar o
norte-americano. Num deles
Chapman levanta a hipóte-
se de levar o caso à Justiça.

A Ferrari, decidida a le-
var o piloto para Maranello,
respondeu que os problemas
entre Andretti c a Lotus
não lhe pertencem e só
aguarda que as partes che-
suem a uni acordo para
contratar o piloto.

nhã
A fase semifinal do Cam-

peonato de Golfe Feminino
Itanhangá foi suspensa on-
tem devido ao mau tempo.
As chuvas, que alagaram o
gramado, além cie deixar o

terreno escorregadio. Impe-
ciiram a saida das golflstas.-
O torneio continua amanhã
com a disputa simultânea,
da TaçaBety Memória.

Sérgio Pinto nadará pelo Flu
A natação do Rio será re-

foiçada por um dos mclho-
res no estilo dc peito do
Brasil, com a vinda de Sér-
gio Pinto Ribeiro pari o
Fluminense. Sérgio, que co-
meçou em Porto Alegre r
eslava na Hebraica de São
Paulo, já pediu à CBD sua
transferência para o clube
do Rio, onde fará vestibular
dc Medicina.

Já a natação, tle um mo-
tio geral, ficou sabendo que

não poderá contar cem o
Almirante Júlio tle Sá Bier-
rcnbach para presidir a-
Confederação Brasileira, a
ser criada desde o inicio do
ano. Bierrenbach, que assu-
míii o cargo tle Ministro do
Supremo Tribunal Militar,
em Brasília, enviou carta às
19 federações qiie aclama-
ram sua escolha informan-
do de sua désistjiicla, por
falta de tcm.po nara em-cer
bem as duas funções.

Waler-pólo tein internacional
São Paulo — O jogo Se-

leção Paulista x Rosário, cia
Argentina, abre na sexta-
feira à noite, no Com mi to
Esportivo Constancio Vsz
Guimarães, do Ibirapuera, :>
I Torneio Internacional In-
terfederativo de Wati"-Pó-
lo, a Copa Consanat, q.ic se-
rá assistida pelo presidente
da FINA, Javier Omos, e
contará com uma equipe cio
Rio e da Federação de Bue-
nos Aires.

Os jogadores do Ri) con-
vocacios — cinco serãn coi-
tados — são os seguintes:

Michel, Carlos Ribeiro Se-
tim. Mauro. Murilo (Cruana-
barai, Carlinhos, V a 11 e r
(Botafogo), Ivens, Pevrone,
Marcos, João Luis ( s'lumi-
nense i, Ronaldo, Mu ; 11 o
iTijuca), Marcos. Airton e
Roberto (Canto do Rio).

A tabela: sexta, 20h30m,
São Paulo x Rosário;
21h30m. Rio x Buenos Ai-
res; sábado, 16h, Rosário x
Buenos Aires: 17h, Rio x
São Paulo; domingo, 16h,'*
Rio x Rosário; 17h,
Paulo x Buenos Airc-.s.

São'

lialterofilismo com novo recorde
Stuttgart, Alemanha Oci-

dental — O halterofilista
cubano Roberto Urrutia,
com 142,5 quilos no arran-
que, conquistou ontem, na

categoria peso-leve, o titulo
mundial neste movimento,
estabelecendo ao m e s m o
tempo novo recorde mun-
dial.

"Skale" faz seu 1." Campeonato
A Associação Carioca de

Skates organizou para o dia
25, no ginásio do Melo Tênis
Clube, o Primeiro Campjo-
nato Carioca de Skatc em
Reta. nas modalidades nosc
(equilíbrio na parte d a
frente, com levantamento
da parte traseira), tavior
(acrobacias), sllalon (pas-
sar entre vários pontos. í.i-
zendo curvas), bananeira
ide pernas para o altoi e

360 (volta completa num
determinado espaço).

As inscrições estão aber-
tas no Melo Tênis Clube,.
em Nova Iguaçu; na Gale-
ria Brunl, na Tijuca: na
Avenida Ministro Edgar Ro-
mero 81. em Maciureira; na
Rua Gomes Carneiro 133,
em Ipanema: na Rua Tava-
re.s de Macedo 117. em Ica-"
rai e na Avenida Automóvel)
Clube 6 031. Vila Ko.smos.
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Toyoda dá
aula sobre
bloqueio

O bloqueio — que pode
ser considerado, além de
um elemento de defesa,
uma jogada ofensiva — a
recepção da cortada e o'sa-
que foram os assuntos abor-
dados ontem, pelo técnico
japonês Hlroshi Toyoda, na
quarta aula do Curso Inter-
nacional de Vôlei, promovi-
d0 pela Federação Interna-
cional e patrocinado pelo
JORNAL DO BRASIL.

Sempre precedidos por
uma palestra teórica ilus-
trada com filmes e slides,
os exercícios práticos — sob
a orientação de Toyoda, de-
pois de um leve aquecimen-
to ,cm forma de recreação,
dirigido pelo técnico Vojik,
da,Theco-Eslováqula, com a
participação dos 45 técnicos
inscritos — faaem parte do
programa de treinamento e
aperfeiçoamento a que se
propõe o curso.
BLOQUEIO

O bloqueio apresenta três
partes para o estudo de sua
técnica: condições necessá-
rias; colocação, posiciona-
mento, movimento e práti-
ca; e princípios e métodos
do bloqueio de mais de dois
jogadores.

Na primeira parte são co-
locados os elementos bási-
cos para a perfeição no blo-
qtteio:

Io altura e tempo de per-
manencia no ar; 2.° ritmo:
a equipe deve desenvolver
o ritmo certo para subir e
colocar as mãos acima da
rede. Embora o bloqueador
tenha boa impulsão e per-
maneça bom tempo no ar,
se não tiver ritmo, a bola
passará através do bloqueio
ou' cairá entre a rede e os
jogadores, o que vai dificul-
tar o trabalho, atrás dos re-
ceptores, que não conse-
gulrão prever a trajetória
da bola cortada. O ritmo do
bloqueio vai depender do
estilo de impulsão do corta-
dor, da força da cortada e
da distancia entre a bola le-
vantada e a rede; 3.° os jo-
gadores devem aprender a
forma correta de bloqueio e
a técnica das táticas utili-
zadas contra o cortador da
equipe adversária;

4o mobilidade do angulo
de bloqueio: depois de ver
a trajetória do corte, os jo-
gadores devem c o i* r i g i r,
quando necessário, os erros
do bloqueio, mexendo as
mãos para os lados sobre a
rede; 5o o que íazer depois,
no chão, quando a bola
atravessou o bloqueio: é lm-
portante levantar a bola re-
cebida ou cortar.
SAQUE

O nnaia importante no sa-
que é o controle da bola,
sua velocidade e mudanças
de direção. Tudo isso é obti-
do através do posiciona-
mento adequado dos pés,
colocação do corpo e movi-
mento dos braços. Para mu-
dar a trajetória (perpendi-
cular ou cruzada) da bola
no saque, por exemplo, é
feita uma mudança na po-
sição do pé dianteiro e as
formas de lançar a bola e
de mexer o braço não são
alteradas.

Por outro lado, o jogador
deve sempre colocar seu sa-
que nos pontos considera-
dos ideais:

1. jogador mais fraco;
2. ou na zaga do levanta-

dor ou no lugar onde o jo-
gador vai levantar, dessa
ima*neira ele dará o primei-
ro toque provocando um er-
ro na combinação de joga-
da;

3. melhor cortador (o
mais rápido), o que vai pro-
vocar um erro no ritmo e
um descontrole na equipe;

4. direção contrária à que
o levantador pretende jogar
a bola;

5. jogador substituto.
— O saque deve ser um

meio para marcar pontos,
obter uma devolução fácil,
impedir os adversários de
passar a bola recebida para
a área de ataque — expli-
cou Hiroshi Toyoda.

Franceses
ganham a
2.a na 470

Tóquio — Os brasileiros
Marcos Paradeda e Luis Al-
berto Aydos não consegui-
rann classificar-se entre os
seis primeiros da segunda
regata do Campeonato
Mundial de Iatismo d a
Classe-470,1 vencida pelos
franceses Gilles e Christian
Chapelin. "Ã competição, que
está sendo disputada no la-
go Haitiana, perto do Monte
Fuji, continua hoje.

Os resultados foram: 7.
CMlles e Christian Chapelin
(França): 2. David Ullnían
e Tom Linskey (Estados
Unidos); 3. Jean-Pierre Sa-
lon e Bernard Didier (Fran-
çai; 4. Jamil Sinno e Alain
6í*\idel (França); 5. Rober-
to Bertochi e Antônio Gre-
grin (Itália); e 6. Jean Yves
Jafrazic e Philippe Herves
(França).

¦ ".- V.'

Nas aulas de ontem, Toyoda deu boas lições

Cruyff prende assaltante em
easa eom ajuda de vizinhos

IWadri — O jogador holandês Johan Cruyff im-
pediu maiores conseqüências no assalto de que sua
mulher foi vítima domingo, porque, graças à ajuda
de vizinhos, conseguiu prender o ladrão e entregá-lo
à policia. Cruyff so encontrava em casa porque uma
amigdalite o impediu de jogar contra o Atlético de
Bilbao, em Bilbao.

Segundo o correspondente de Barcelona do diá-
rio Ya, o assaltante, a pretexto de entregar um pa-
cote a Cruyff, ameaçou a mulher deste com um re-
volver e tentou amordaçá-la. Ela, porém, gritou e
atraiu a atenção do marido. Vários vizinhos tam-
bém vieram em socorro do casal e conseguiram
prender o assaltante.

Inter quer
decisão no
Tribunal

Porto Alegre — O Depar-
tamento Jurídico do Inter-
nacional decidiu, antes de
tomar qualquer medida ra-
dical, enviar oficio à Fede-
ração Gaúcha solicitando
que não declare o campeão
de futebol da temporada de
77 até que se conheça o re-
sultado do Julgamento do
processo contra um jogador
do Esportivo, acusado de
atuar dopado contra o pró-
prio Inter.

A alta direção do Inter-
nacional chegou a estudar
ontem a possibilidade de
abandonar o Campeonato,
ao tomar conhecimento da
afirmação do presidente da

Federação, Rubens Hof-
fmeister, de que declararia
o Grêmio campeão da tem-
porada, caso ganhe o Gre-
Nal de domingo. Mais tarde,
entretanto, resolveu acatar
a decisão do seu Depar-
tamento Jurídico.

A esperança dos dirigen-
tes do Internacional é re-
cuperar o ponto perdido no
empate com o Esportivo,
justamente na partida em
que subsiste a hipótese de
um caso de doping. Rubens
Hoffmeister, contudo, man-
tém-se irredutível no seu
ponto-de-vista de que ne-
nhum tribunal dará ganho
de causa ao Internacional:

— Já ocorreram outros
dois casos de exames anti-
doping com resultados posi-
tivos, durante o Campeona-
to Gaúcho. Mas Isto aconte-
ceu em decorrência do uso
de antigripais, como foi o
caso do jogador do Esportl-
vo.Por isso, insisto em que
o Grêmio será o novo cam-
peão gaúcho, se vencer do-
mingo, no Estádio Olímpico.

Contrariado com tal afir-
mação, o presidente do In-
ternacional, Frederico Bal-
vé, lembrou que no próxl-
mo Campeonato Nacional a
CBD pretende agir com ri-
gor nos casos de doping, re-
tirando os pontos do clube
infrator, antes de qualquer
julgamento. Ainda assim,
Balvé julgou má política
impedir o Gre-Nal de do-
mingo e confirmou a pre-
sença de seu clube na parti-
da.

Líderes jogam à noite
em Campinas e atração
é Coutinho no estádio

DINHEIRO NAO E PROBLEMA,
Cr$ 17.500,00

CÉDULA SA.
CREDITO FINANCIAMENTO F. INVESTIMENTOS

Zf_f_ AA ou mais* resolvemos
)UU/UU na hora
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São Paulo — A presen-
ga de Cláudio Coutinho
no Estádio Moisés Luca-
relli, em Campinas, esta
noite, aumenta a expec-
tativa da partida entre
Ponte Preta e São Paulo,
líderes dos grupos E e F.
O treinador da Seleção
Brasileira estará obser-
vando em especial o s
jogadores Carlos e Os-
car, da Ponte, e Scrgi-
nho — artilheiro d o
campeonato — do São
Paulo.

Apontado como o me-
lhor time de futebol pau-lista no momento, a Pon-
te já obteve oito pontos,
ganhando os quatro
jogos que disputou neste
terceiro turno. Sua situ-
ação no grupo E é exce-
lente, podendo chegar à
classificação com apenas
mais um ponto, já que o
único ainda com chance
de ameaçá-la é o Bota-
fogo de Ribeirão Preto,
que tem quatro pontos
ganhos em igual número
de partidas. O São Paulo,
com seis pontos em qua-tro jogos, lidera o grupo
F, seguido do Coríntians
e da Portuguesa de Des-
portos, que têm três pon-
tos em igual número de
jogos.

EXPECTATIVA

Apesar de ter vencido
os quatro jogos que dis-
putou nesse turno, a
ÍPonte Preta terá um ad-
iversário difícil esta noi-
•te. O São Paulo, mesmo
jogando no campo do ad-
versário, tem mais con-
dições de obter um bom
•resultado. O juiz será
José Faville Neto e a ren-
da poderá chegar aos
¦Cr$700 mil, caso haja
fmelhora no tempo em
•Campinas.

Se eu não lesse o Jornal do Brasil, como ia saber que podia
ganhar mais 5 mil cruzeiros?

Gosto de acompanhar sempre a seção de empregos do
Jornal do Brasil.

Preciso ficar de olho se o meu salário está.de acordo com o que
estão oferecendo lá fora.

Outro dia saiu um anúncio de uma firma
que pagava melhor. Náo tive duvida. Fiz a entrevista.
e hoje estou na outra firma. Ganhando 5 mil a mais e com
o Jornal do Brasil todos os dias debaixo do braço.

JORNAL DO BRASIL
uh- Pcsçiiiisas realizadas nas áreas de maior poder aquisitivo tio Rio de Janeiro mostraram que

54,42" ii do público jovem entrevistado (faixa dé idade de 15 24 anos), quando procuram emprego, consultam
o Jornal do Brasil, enquanto que 15,65% consultam O Globo.

O técnico Rubens
Minelli deu um treino re-
creativo ontem e definiu
a equipe com Toinho,
Antenor, Ermínio, Bezer-
ra e Gilberto (Nelson);
Chicão, Teodoro e Pedro
Rocha; Terto, Serginho
e Zé Sérgio. A escalaçâo
de Gilberto depende de
ura teste esta tarde, no
departamento médico do
clube. Se for vetado,
Minelli poderá deslocar
Bezerra para a lateral
esquerda e colocar Edu-
ardo ao lado de Ermínio,
no centro da zaga, ou es-
calar Nelson na esquer-
da. A Ponte joga com
Carlos, Jair, Oscar, Polo-
zi e Odirlei; Vanderlei,
Marco Aurélio e Dica;
Lúcio, Rui Rei e Tuta
(Parraga).

No Pacaembu, o Co-
ríntians, que melhorou
sua posição com a vitória
sobre o Palmeiras,
domingo, joga contra o
Guarani, cuja campa-
nha tem sido irregular.

O juiz será Romualdo
Arpi Filho e os times
jogarão assim:

Coríntians — Tobias,
Zé Maria, Moisés,
Ademir e Vladimir; Rus-
so (Luciano), Adãozinho
e Palhinha; Vaguinho,
Geraldo e Romeu. Gua-
rani — Neneca, Mauro,
Edson, Amaral e Cuca;
Manguinha e Zenon; Mi-
randa, Renato, Juti e
Ziza. No último jogo en-
tre ambos, o Guarani
venceu por 3 a 0. Para o
Coríntians, a partida
desta noite é de vital im-
portancia. Se perder, e o
São Paulo ganhar em
Campinas, estará pra-
ticamente afastado da
luta pelo título.

Escócia faz jogo muito
importante em Clasgow
com Tcheco-Eslováquia
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Glasgoiv — Numa das
partidas mais importamtes
pela íase eliminatória para
a Copa do Mundo de 78, Es-
cócia e Tcheco-Eslováquia
se enfrentam hoje nesta
Capital, abrindo o returno
pelo Grupo 7 da Europa, do
iqual também faz parte o
País de Gales.

Após os jogos já disputa-
dos pelo primeiro turno, os
três países estão em si-
tuação de perfeita igualda-
de, cada um com uma vitó-
ria e uma derrota, o que de-
monstra o equilíbrio exis-
tente neste Grupo.

PELO EMPATE

Na partida disputada a 13
de outubro último, em Pra-
ga, a Tcheco-Eslováquia
venceu por 2 a 0. Posterior-
mente, os tchecos perderam
de forma surpreendente pa-
ra o Pais de Gales, em Car-
diff. pela elevada contagem
de 3 a 0. Os escoceses, por
sua vez, conseguiram s e
reabilitar do insucesso ini-
ciai, ao derrotarem Gales
por 1 a 0. Entretanto, até
o momento, sua partici-
pação é a mais discreta no
Grupo, tanto que hoje pro-
curarão se valer do fator
campo para tentar uma vi-
tória categórica. Em sua úl-
tima apresentação, os esco-
ceses perderam de 1 a 0 pa-
ra a Alemanha Oriental,
em Berlim (jogo amistoso).

Vaclav Jezek, técnico da
Tcheco-Eslováquia, afirmou
ontem que lutará pelo me-
nos por um empate, resul-
tado considerado excelente,
pois confia vencer o Pais de
Gales, a 16 de novembro,
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Campo Neutro

em Praga, assegurando a
vaga para o Mundial. Con-
'tudo, a vitória sobre os
tchecos demonstrou que o
Pais de Gales tem, igual-
mente, possibilidades de se
classificar.

POLÔNIA X DINAMARCA

Em Varsóvia, a Polônia
ficará com a vaga pratica-
mente garantida no Grupo
1 da Europa, caso derrote
hoje a Dinamarca. A si-
tuação dos poloneses é mui-
to cômoda, pois estão com
oito pontos ganhos contra
quatro do adversário e tam-
bém de Portugal e enfren-
tarão os portugueses em
Varsóvia, dia 29 de outubro.

A Dinamarca não depen-
de mais de seus próprios
méritos para atingir as fi-
nais. Ainda que vença hoje,
terá que derrotar Portugal
e aguardar resultados ad-
versos dos dois adversários.
Além disto, necessita de vi-
tórias por contagens eleva-
das, para se prevenir no ca-
so de um desempate por
saldo de gols.

IRLANDA X ISLÂNDIA

Em Belfast, na partida
mais fraca de hoje, a Irlan-
da do Norte joga com a Is-
landia. Nenhum dos dois
paises tem qualquer chance
no Grupo 4 da Europa, a
ser decidido entre Holanda
e Bélgica.

No momento, a situação
no Grupo é esta: 1? lugar

Holanda, sete pontos ga-
nho.s: 29 — Bélgica, seis; 3?

Islândia, dois; 4? — Ir-
landa do Norte, um ponto.

Josr Inácio Wmnech

â S negociações do senhor Heleno Nu-
/l nes sobre Previdência Social e so-

jí_\. bre Loleria Esportiva merecem ai-
gumas rejlexões. A primeira, reti-

ro-a da seguinte declaração que ele deu aos
jornais de ontem: "Se dependesse do Minis-
tro Nascimento e Silva, sei que ele jà teria
perdoado a dívida dos clubes".

Em primeiro lugar, convém esclarecer
que não se trata de dívidas dos clubes. Tra-
ia-se de apropriação indébita, pois é um di-
nheiro descontado dos jogadores para ser rc-
colhido à Previdência e que, ao contrário, fi-
ca ?io cofre dos clubes.

Se o Ministro tivesse que perdoar ai-
guém, certamente seriam os jogadores. Isto
é, o dinheiro lhes seria devolvido, em vez de
entregue ao INPS. Mas eis que o Ministro
nem pode perdoar coisa alguma, pois o di-
nheiro não é dele. O dinheiro é do povo, é
de todos nós que também contribuímos —
e contribuímos para ter um INPS em condi-
ções de prestar assistência a quem dela ne-
cessita.

* * ?

QUANTO 

à idéia de se cobrar CrS 1
a mais na Loteria Esportiva para se
saldar a dívida dos clubes, tenho so-
bre ela duas considerações. Parece-
me, antes de mais nada, que se estão

preparando para matar a galinha dos ovos
de ouro.

Não será a primeira nem a segunda,
nem o fenômeno se restringe ao futebol. No
Brasil temos todos os dias idéias boas que
deixam de funcionar porque passam a so-
brecarregá-las com mais um cruzeiro para
isto e mais um cruzeiro para aquilo.

Custa pouco lembrar que, no último au:
mento da Loteria Esportiva, houve uma for-
te retração por parte dos apostadores. O nú-
mero de instituições e órgãos que já se bene-
ficiam da Loteria é enorme e com mais este
plano para se saldar dividas e mais outro pa-
ra se construir uma concentração para a Se-
leção, não se espantem se os apostadores de-
sertarem em número ainda maior, convenci-
dos da grande evidência: quem mais paga e
menos ganha são eles.

Pior ainda é o fato de que, no fundo, es-
tá-se punindo o bom pagador ao se conseguir
que o povo venha, com seu dinheiro, socor-
rer os devedores impenitentes. O Botafogo e
o América saldaram suas dívidas com o
INPS, o primeiro até com o sacrifício de sua
própria sede. O Fluminense tem algum atra-
so, mas não tanto. Outros clubes, do interior,
fazem sacrifícios e também vão mantendo-se
mais ou menos em dia.

Já o Flamengo, segundo seu próprio pre-
sidente declarou no Senado, nunca pagou
nem INPS, nem Imposto de Renda, nem Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço. O Vas-
co andou ou anda com dívidas também imen-
sas. E vem o senhor Heleno Nunes, com seu
plano que no fundo significa o seguinte: "O
Botafogo pagou? Bobeou. Bem fez o Flamen-
go, que nem pagou nem vai pagar. Pagará
o povo". * * *

â partir ãe Pele se pode relacionar
/t uma grande lista de verdadeiros

/l craques no futebol internacional
que nunca criaram casos nem pro-

blemas, que nunca adotaram atitudes cafa-
jestes e que, ao contrário, muitas vezes mos-
traram mais bom senso e compostura do
que os dirigentes e técJiicos de seus times.

Ser craque não significa, portanto, ser
necessariamente indisciplinado, e o Botafo-
go acaba de fazer mais uma opção equivoca-
da, prestigiando um jogador que ãe indis-
cutível tem apenas a rebeldia, pois suas qua-
liâades técnicas, embora apreciáveis, o colo-
cam apenas num segundo ou terceiro plano
do futebol brasileiro.

O técnico Paulistinha foi embora, pois
é um homem sério. Já da diretoria do Bota-
fogo não se pode dizer o mesmo.

A 

eliminação da transexual Renée Ri-
chards no torneio de Forest Hills,
ante a inglesa Virgínia Wade, cam-
peã de Wimbledon, se deu por curió-

sidade na mesma quadra em que ela (na
ocasião, ele, com o nome de Richard Ras-
kind) se viu derrotada na primeira rodada
de 1960 por outro campeão de Wimbledon —
o neozelandês Neale Fraser.

Dezessete anos e um sexo mais tarde,
Richard. ou Raskind, provou ser ruim, quer
no gênero masculino, quer no feminino.

DE PRIMEIRA: Manoel Águeda Filho
está entre os brasileiros que receberam o já
famoso bilhetinho "Sony, buddy, but we
ain't got tickets" do Cosmos. Águeda, porém,
vai acompanhar a excursão do Brasil à Eu-
ropa e, dissipando dúvidas iniciais, decidiu
também ver, in loco, a Copa do Mundo na
Argentina. Seu próximo passo será conven-
cer o editor Alfredo Machado a fazer o mes-
mo. A intenção inicial de Águeda, mais gas-
tronômica e mais confortável, porém menos
emocionante, era ver a Copa em Paris, pela
televisão.



Simonsen
apoia plano
de Heleno

o presidente da CBD, He-
leno Nunes, disse que o Ml-
nistro da Fazenda, Mário
Henrique Simonsen, depois
de lor os Jornais de ontem,
concordou por telefone
mesmo, com o aumento de
Cr$ 1,00 em cada cartão da
Loteria Esportiva e o auto-
rizou a dar prosseguimento
ao estudo do plano, junta-
mente com o presidente da
Caixa Econômica Federal,
Humberto Barreto.

Heleno Nunes calcula que
a mecida proporcionara um
aumento médio na arreca-
dação da ordem de Cr$ 10
milhões por semana. Além
dc 'jermitir que os clubes
.saldem suas dividas com o
INPS e o Imposto de Ren-
da, a arrecadação servirá
também para pagar a des-
pesa dos campos nos jogos
da Loteria Esportiva. O au-
mento vai vigorar a partir
de fevereiro, se aprovado
pelo Congresso.

Outro que se manifestou
favorável á iniciativa da
CBD, que pleiteia o aumen-
to para ajudar os clubes, íoi
o presidente do São Paulo,
Henri Aidar, embora reco-
nhecendo que as causas da
dificil situação financeira
dos grandes clubes brasi-
leiros sejam os critérios de
contratações e as renova-
ções de contrato. Aidar dis-
se que a ajuda não afeta o
São Paulo, que nada deve
ao INPS.

O presidente da CBD, He-
leno-Nunes, disse em rela-
ção ao Campeonato Nacio-
nal. que não mais aceitará
criticas das federações por-
que pediu a opinião d e
todos os clubes sobre a or-
ganização do torneio e
apenas 12 — dos 62 partici-
pan tes — se deram ao tra-
balho de responder.

Heleno Nunes informou
também que a tabela do
Campeonato Nacional será
divulgada até segunda-feira
e os únicos Estados que ain-
da não definiram seus re-
preseritantes são Bahia,
Mato Grosso e Rio d e
Janeiro. Bahia e Mato
Grosso devem fazê-lo até
amanhã. Quanto à Federa-
ção Carioca, resta definir a
oitava vaga, entre Bangu e
Goitacás.
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Alemanha é modelo
do Vasco
jogo com

Fia denuncia subterfúgios na
reintegração dos três juizes
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A denúncia de que alguns
clubes ainda apelam a sub-
terfúgios para atingir seus
objetivos, feita por Antônio
Augusto Dunshee de Abran-
ches, vice-presidente de re-
lações externas do Flamen-
go, foi a primeira conse-
quência concreta da reu-
nião de Conselho Arbitrai,
anteontem, na Federação
Carioca de Futebol. Nela,
sem o apoio de Flamengo,
América, Madureira e Bon-
sucesso, ficou decidido que
José Roberto Wright, Vai-
quir Pimentel e Luis Carlos
Félix — licenciados desde o
começo do segundo turno —
seriam reintegrados ao
Quadro de Árbitros da enti-
dade.

Acusando indistinta-
mente sete clubes — á ex-
ceçáo dos que se opuseram
c o Olaria, ausente da reu-
nião — de "manobras 

por
baixo do pano", Dunshee
de Abranches afirma que o
Flamengo considera a rein-
clusão dos árbitros "inopor-
tuna e imoral".

— A sujeira de certos clu-
bes que agem por baixo do
pano deve ser explicada ao
grande público. Sou contra
reuniões de conchavo e a
primeira coisa que o Fia-
mengo fez foi terminar com
as reuniões da sala do Otá-
vio, onde os quatro grandes
decidiam tudo e comunica-
vam aos demais suas deli-
berações. Isto aconteceu na
primeira reunião da qual
Márcio Braga e eu partici-

pamos. Agora, no ponto em
que o Campeonato se en-
contra, é imoral e inoportu-
na a decisão de reineluir os
tros juizes, o que aconteceu
anteontem.

SURPRESA
O que o levou à revolta

diante da reunião foi o fato
de que somente às 15 horas
de anteontem tomou conhe-
cimento de sua realização.
A surpresa só não foi com-
pleta porque Antônio Au-
gusto soube que nela seria
discutida a reintegração dos
juizes. O Flamengo conse-
guiu o apoio dos três clu-
bes e baseou sua oposição
argumentando que os ou-
tros árbitros, que apitaram
o segundo turno, ficariam
relegados a segundo plano:

— E levando-se em conta
o oficio recente do Vasco —
prossegue o vice-presidente
— no qual tentava capitali-
zar a simpatia destes árbi-
tros. somente nós quatro
encaramos a medida como
imoral e inoportuna.

A preocupação de Antô-
nio Augusto em relação aos
rumos que podem tomar as
arbitragens nas finais do
Campeonato Carioca só
passaram ao conhecimento
do presidente Márcio Braga
ontem à noite: o dirigente
estava em Brasilia, onde
depôs para a Comissão de
Educação do Senado. Ele
não revelou tanta apreen-
são, mas apoiou a posi-

Cr. . ,1 Al
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cão de sua diretoria. Már-
cio Braga desmentiu
qualquer proposta de seu
clube para antecipar para
sábado o jogo de domingo,
contra o São Cristóvão, na
Ilha do Governador.
AUXÍLIO EXTRATERRENO

O técnico Cláudio Couti-
nho, alheio aos problemas
políticos e inteiramente dis-
tante da escalaçâo do time— Merica e Dequinha, além
do substituto para Toninho
ainda não foram confirma-
do.. — preferiu comentar a
entrevista dada por Orlan-
do Fantoni, treinador do
Vasco, que insinuou ter o
Flamengo oferecido prêmioextra para que os pequenos
clubes derrotem seu time,
a fim de tirá-lo do segundo
turno. Ironizando a decla-
ração de Fantoni, Coutinho
afirmou:

— O Flamengo não tem
dinheiro para pagar outros
times. Se o Márcio pudesse,
pagava era seus jogadores.
Já fez um sacrifício enorme
para tirar um mês do atra-
so, imagine se vai gastar
com os outros.

E o presidente Márcio
Braga realmente tem ou-
trás atribulaçôes. As mais
difíceis, atualmente, têm si-
do contornar os inúmeros
pais-de-santo que o procu-ram oferecendo seus servi-
ços para ajudar o Flamengo
a vencer o segundo turno
c o Campeonato Carioca.

Cosmos perde
de 2 ai com
gol de Pele

Xangai — A Seleção da
China derrotou o Cosmos
de Nova Iorque por 2 a 1.
em partida amistosa dispu-
tada nesta cidade, no en-
cerramento da temporada
da equipe norte-americana
no pais. Os chineses chega-
ram a colocar 2 a 0 d-e van-
.agem no primeiro tempo,
cabendo ao brasileiro Pele.
cobrando falta, finalizar o
placar no segundo tempo.
O Cosmos viaja hoje para
Calcutá, onde enfrentará
uma Seleção local no sába-
do.

Depois da partida em
Calcutá, o Cosmos — cam-
peão da temporada norte-a-
mericana de 1977 — seguirá
diretamente para Seattle,
i.a cesta Oeste dos Estados
Unidos, para jogar contra
o Seattle Sounders. Final-
mente dia 1 de outubro, nu-
ma programação que está
sendo esperada com grande
entusiasmo em Nova lor-
que, Pele se despedirá ofi-
cialmente do futebol en-
frentando o Santos.

Sc um rápido aprendiza-
do teórico — na realidade
de apenas uma aula — po-
de surtir algum efeito, os
torcedores do Vasco assis-
tirão hoje, às 15hl5m, no
Estádio Proletário, a seu
time exibir, contra o Ban-
gu, o que há de melhor no
esquema do futebol alemão.
Sem pontas verdadeiros - -
Ramon c Wilson .tão jo-
gam — o técnico Orlando
Fantoni pretende que o
Vasco supere essa deficiên-
cia através de um eficien-
te esquema tático e, ontem
à noite, na concentração
em São Januário, os joga-
dores viram vários filmes
de treinos e jogos da Se-
leção da Alemanha, mode-
Io escolhido pelo treinador.

Equipes: Vasco — Maza-
ropi, Orlando, Abel, Ge^al-
do e Marco Antônio: Zé
Mário, Helinho e Dirceu;
Guina, Roberto e Paulinho.
Bangu — Luis Alberto,
Ademir, Serjão. Sérgio Cos-
me e Belisário; Ernesto,
Jorge Nunes e Eraldo; Fer-
nandinho, Jair Pereira e
Hamilton. O juiz é Rubens
de Sousa Carvalho, auxilia-
do por Élson Pessoa e José
Carlos Moura.

JOGO DO TUMULTO

A partida de lego mais —
repetição do famoso e dis-
cutido Vasco x Bangu, in-

no novo
o Bangu

terrompido aos 41 minutos
do segundo tempo, com o
placar de 0 a 0, c posterior-
mente anulado no TJD —
promete ser das mais ner-
vosas. Principalmente ago-
ra. que com o empate [ren-
te ao Volta Redonda, do-
mingo, o Vasco não pode
mais perder um ponto se-
quer, para continuar lutan-
do pelo titulo do segundo
turno.

Por isso mesmo, caso o
sistema alemão não dê cer-
to de inicio, Fantoni já tem
previamente preparada uma
alteração, que é a entrada
de Zanata no meio-campo,
em substituição a Helinho.
Zanata treinou ontem o
tempo todo com os titula-
res, pois o técnico acha que
sua experiência e tranqul-
lidade podem ser funda-
mentais no momento em
que jogadores novos como
Paulinho e Guina sintam o
peso da responsabilidade
diante de um adversário
que. certamente, usará de
todas as armas para ener-
var o Vasco e dificultar a
sua vitória. Além de Zana-
ta. Fantoni contará no
banco de reservas com Jair
Bragança, Gaúcho. Luis
Augusto e Paulo Roberto.
O prêmio pela vitória, mais
uma vez aumentado a titulo
de incentivo, será de CrS 4
mil.

Carvalhal encontra por
acaso Danilo Alvim e o
contrata para o América

Um encontro casual do
presidente Wilson Carva-
lhal cem Danilo Alvim. na
Rua México, livrou o Améri-
ca da incômoda situação de
chegar às vésperas do Cam-
peonato Nacional sem um
novo técnico, tal a dificul-
dade que o clube enfrentou
para contratar um substitu-
to para Marinho Rodrigues,
interinamente no cargo. O
convite foi aceito imediata-
mente por Danilo, qre será
apresentado ao time hoje
de manhã.

Danilo Alvim foi o treina-
dor do América em 1974.
uma das melhores fases do
time: conquistou a Taça
Gu°nabara. decidiu os três
turnos do Campeonato Ca-
rioca e acabou perdendo as
finais para o Flamengo. Em
1976. com uma equipe tão
fraca como a atual, Danilo
demitiu-áe logo que o Amé-
rica perdeu o segundo turno
(foi para o terceiro na re-

pescagem), quando foi subs-
tituido por Admildo Chirol.

DE VOLTA
Embora seja apresentado

formalmente hoje (conhece
a maioriai, Danilo só inter-
virá na escalaçâo do time
no Campeonato Nacional.
Este pequeno período ele o
usará para observação da
equipe nos dois últimos jo-
gos do Campeonato (Goita-
cás e Americano).

Apesar de ter vencido o
Campeonato de Mato Gros-
so, Danilo pretendia deixar
o clube, porque o titulo aca-
bou sendo decidido nos tri-
banais esportivos. A trans-
ferència para o América fa-
vorece seus negócios, já que
no Rio ele tem uma firma
de cereais em sociedade
com Danilo Alves, prepara-
dor do Botafogo, e Luis
Carlos Quintanilha, ex-Amé-
rica. Ele receberá CrS 60 mil
de luvas e CrS 25 mil men-
sais.
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Flu testa com
Goitacás tática
para domingo

O Fluminense aproveitará
o jogo contra o Goitacás, às
21hl5m de hoje, no Mara-
cana, para testar o esque-
ma tático a ser usado na
partida de domingo contra
o Vasco: Rivelino terá
função mais ofensiva sem
a obrigatoriedade de prote-
ger os zagueiros, deixando
esta responsabilidade para
Pintinho e Rubens Galaxe.

Esta preocupação de Pi-
nheiro em deixar Rivelino
mai.s à vontade, movimen-
tando-se por todas as par-
tes do campo, visa facili-
tar-lhe a tarefa de fugir a
uma marcação especial,
que, segundo o técnico, de-
verá acontecer contra o
Vasco. Para o jogo desta
noite, o juiz será Wilson
Carlos dos Santos.

Times: Fluminense —
Wendell, Miranda, Miguel,
Edinho e Marinho: Rubens
Galaxe, Pintinho e Riveli-
no; Luis Carlos. Doval e Ze-
zé. Goitacás — Augusto, To-
lonho, Paulo Marcos, Folha
e Zé Rios; Wilson, Ricardo
Batata e Santana; Chico,
Alberis e Ronaldo.
AUTO-AFIRMAÇÃO

Embora a partida desta
noite não tenha nenhuma
importância em termos de
classificação paia o Flu-
minense, que, mesmo per-
dendo. estará nas finais se
derrotar o Vasco domingo,
todos nas Laranjeiras
fazem questão de que a

equipo vença o Goitacás por
u m resultado expressivo.
Esse problema de a u t o -
afirmação é cm cònsequên-
cia das fracas atuações
depois da excursão á Euro-
pa e responsáveis inclusive
pelo esfriamento da torcida.

Por isso. quando se faz
qualquer pergunta no clube
referindo-se ao jogo d e
domingo, todos fazem quês-
tão de lembrar que o time

só poderá preocupar-se com
a partida contra o Vasco,
depois de enfrentar o Goi-
tacás.

COM MOTIVAÇÃO

S ente-se, perfeitamente,
que os jogadores se mos-
tram agora bem mais moti-
vados. Os treinamentos são
realizados com maior moti-
vacão e todos se preocupam
em se aprimorar, através
de exercidos técnicos, mes-
mo depois que Pinheiro dá
o treino por encerrado.

Cléber. que participou de
todo o treino de ontem, se-
rã lançado no segundo tom-
po, a fim dc ganhar ritmo
de jogo e poder atuar desde
o inicio na partida contra
o Vasco. A única dúvida de
Pinheiro é se o escala em
lugar de Rubens Galaxe ou
no de Miranda, que, saindo
do time, deixaria a lateral
direita com Rubens Galaxe.

Os jogadores iniciaram a
concentração ontem à noi-
te, no Hotel Glória.

Botafogo decide hoje
se contrata Miljanic

Quando Danilo Alves esti-
ver esta noite no Maracanã
dirigindo pela primeira vez
o Botafogo, contra a Portu-
guesa, já poderá saber que
sua passagem como técnico
do clube será das mais efê-
meras. Isso porque, depen-
dendo de uma reunião en-
tre o presidente Charles
Borer e o vice-presidente
Rogério Correia, o técnico
iugoslavo M i 1 j a n Miljanic
terá sua vinda decidida ain-
da hoje para ser o treina-
dor do time no Campeonato' Nacional.

A iniciativa para a vinda
do técnico iugoslavo partiude Rogério Correia — e ele
frisou este detalhe ontem
— em caráter pessoal. Mil-
janic, entusiasmado com o
primeiro contato com o Bo-
tafogo, está disposto a tra-
balhar no Brasil, e. ontem
à noite, em nova comuni-
cação, Rogério Correia ficou
sabendo de suas pretensões
salariais. Se hoje Charles.
Borer considerá-las viáveis
para o Botafogo, Miljanic
poderá estar no Rio em
duas semanas.

Caso a operação de esco-
lha do novo técnico estives-
se a cargo de Borer —
atualmente preocupado
com a administração d o
clube -— certamente uma
solução nacional seria a
preferida. Borer admira,
entre outros, Orlando Fan-
toni e Rubens Minelli.

— E' necessário que o téc-
nico a ser contratado já te-
nha mostrado, dirigindo
equipes, que gosta de um
futebol agressivo, competiu-
vo, para a frente. Não ad-
mito mais um time que jo-
ga para os lados e para
trás, fazendo bailado.

Se Miljanic não vier, mes-
mo assim a sorte de Danilo
Alves está fixada por Char-
les Borer:

— Ficará como técnico
enquanto estiver ganhando.

O jogo de hoje começa às
l!)hl5m, com arbitragem de
Carlos Costa. Botafogo: Zé
Carlos, China, Fred. Renê e
Jorge Luís: Luisinho, Men-
donça e Mário Sérgio; Gil,
Nilson Dias e Dé. Portügue-
sa: Ricardo, Caiu. Fernan-
do. Ernesto e Luís Carlos;
Edson. Jair e V a 1 i n h o s;
Zair, Luisinho e Adriano.

Campeonato Carioca
2? Turno

CLASSIFICAÇÃO

PG PP J V E D GP GC TPG

1? Flamengo 24 13 II 34 47
29 V.sco 22 12 10 25 48
30 Fluminense 21 12 10 27 42
4? Botafogo 15 12 22 37
5? Bangu 14 10 12 14 11 26

Portuguesa 14 10 12 14 12 21
79 S. Cristóvão 13 13 13. 12 II 24
89 América 10 14 12 12 15 30

Olaria 10 16 13 12 21 21
109 Bonsucesso 917 13 1110 22

V. Redonda 915 12 815 17
129 Madureira 8 18 13 7 28 16
139 Americano 618 12 519 17

Goitacás 6 18 12 5 22 16
159 C. Giancle 5 21 13 10 4 24 12

TPG é o total de pontos ganhos de cada equipe nos dois
.turnos.

ÚLTIMOS JOGOS

Hoje

Bangu x Vasco da Gama (Moça Bonita, 15b.5m) •
Voha Redonda x Americano (V. Redonda, 2.h)
Botafogo x Portuguesa (Maracanã, l°h.5m)
Fluminense x Goitacás (Maracanã, 2lh15m)

Sexta-feira

América x Goitacás (Bonsucesso, .5h.5m)

Sábado

Poriugussa x Bangu (Ilha, 15M5m.

Domingo

Fluminense x Vasco (Maracanã, 17h>
Madureira x Bonsucecso (Madureira, 15hl5m)
Campo Grande x Volta Redonda iC. Grande, 15hl5m)
Bctafogo x Olaria (Moça Bonita, .5h.5m)
São Cristóvão x Flamengo (Ilha, .5h.5m)
Americano x América (Campos, 15h.5m}

J
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YVES MONTAND
AS COMISSÕES MAIS DIFÍCEIS

Fránz-Olivier G iesbért
L» Nouvtl Olnervaleur

Cinqüenta e seis anos, 40 filmes
— o último, A Ameaça, sai esta se-
mana na França, ao mesmo tempo
em que um soberbo álbum de fotos,
retraçando 38 anos de carreira —
centenas de canções, salários astro-
nômicos. Mas Yves Montand é mui-
to mais do que tudo isso: o "rapagão
viril, terno e engraçado" de que fa-
lava seu amigo Prévert, o compa-
nheiro de estrada do Partido Comu-
nista Francês, o antigo estivador que
anda num Ferrari ("E dai? Estou
explorando alguém?"). Contradi-
ções, Montand? Sim, mas ele o sa-
be, e o diz muito bem.

caderno

APòS 

Police Python, A Ameaça:
mais um filme de ação. Você
abandonou o cinema político?
— Não, de modo nenhum. Vou

fazer breve um filme com Joseph Losey,
com argumento de Jorge Semprur.- As
listradas do Sul, titulo provisório. Tra-
ta-se de um conflito dc gerações, tendo
a Espanha como pano de fundo. O pai e
o filho que se defrontam representam,
cada um à sua maneira, duas gerações
encurraladas. Um truque para mim, veja
você. Porque, honestamente, eu sou um
pouco encurralado no plano político.

Fale de A Ameaça. Creio que é um
filme do qual você gosta muito.

Sim. E' a história de um ex-cho-
fer de caminhão que dirige uma empresa
lie 90 caminhões em Bordéus, e que se
Vè levado a preparar uma armadilha
para si mesmo a fim de salvar a mulher
tpie ama, e que está sob suspeita de as-
easslnato. Não conto o resto, porque é
um filme de suspense.

E a moral da história?
E' que às vezes o desinteresse e a

generosidade são talhados em pedaços.
O destino é cego, você compreende.
Quando ataca, nada se pode fazer.

Lançar um filme sem conotação po-
lítica seis meses antes das eleições de
1978 não é risco?

Provavelmente não. Para falar a
verdade, sinto-me um pouco distanciado
do debate situação-oposição, como mui-
tos franceses. Salvo os incondicionais,
claro. Mas esses têm a cada cinco ou 10
anos um despertar brutal. Choram um
pouco, durante 24 horas, e depois tor-
nani a partir como um só homem. São
muito perigosos.

De qualquer modo, você é es-
querdista?

Circunspectamente. Não me pe-
Bam duas vezes, isso acabou. A esquer-
da tem um pesado fardo a carregar, e
eu me desculpo. É o de todos os crimes
cometidos em seu nome, a começar pe-
lo Gulag. Talvez eu desespere Blllancourt
dizendo isso, mas Blllancourt me deses-
pera quando os operários da Renault se
recusam a apoiar Sakharov.

No momento cm que a esquerda po-
de chegar ao Poder, você dâ as costas
«o seu passado militante?

(um silêncio) A direita não me
tenta, porque não vai dar em nada. Mas
fico com um pé atrás em relação à es-
querda. É pena, sabe, porque é frustran-
te a gente não se sentir na ação. Eu era
mil vezes mais descontraído antlganien-
te, quando tinha meu cateclsmo e ml-
nha consciência limpa...

Stalinista?
Sim, stalinista, porque fui stall-

nista, é verdade, por generosidade, por
ingenuidade, e talvez também por estu-
pidez.

Como você sc transformou em "com--
panheiro de estrada" do PCF?

Uma questão de ambiente. Eu era
comunista de nascença, de certo modo.
Crlei-me na miséria, aquela miséria que
se oculta por trás de um sorriso e nada
pede a ninguém. Após o incêndio de nos-
sa casa, meu pai fugiu a pé da Itália ias-
cista e chegou a Marselha. A familia o
seguiu, mas em charrete. Era, pois, um
trabalhador emigrado. Ele trabalhava
de 10 a 12 horas por dia num armazém
de azeite. Terminada a jornada de tra-
balho, caindo de sono, ia aprender íran-
cês num curso noturno. Para se rduear,
para lutar. Era esse, para ele, o primei-
ro ato revolucionário. Politicamente, era
antes um socialista, mas socialista uni-
tário.

Quando você começou a trabalhar
em fábricas?

— Aos 11 anos. Falsificaram minha
carteira de identidade, porque eu era
novo demais para trabalhar. Consegui
primeiro ser admitido numa fábrica de
pastas alimentares. Depois, fui auxiliar
de cabeleireiro na casa de minha irmã,
que tinha uma loja numa garagem aban-
donada, antes de entrar para um verda-
deiro salão de beleza. Yvonne et Fer-
nand, em Marselha. Depois tornei-me
trabalhador braçal nos estaleiros do Me-
diterraneo. Um gorducho muito atrapa-
lhado. Demitiram-me por "motivos eco-
nômicos", e fui parar no porto, como
auxiliar de estivador.

Você perdeu o contato com seu um-
biente de origem?

Sim, por força das coisas.
Quando viu um operário pela últl-

ma vez?
(Ele acende um cigarro, ganhan-

do tempo). Há um mês, em Saint-Paul-
de-Vence... Operários emigrados, que
trabalhavam na reconstrução do hotel
onde eu estava. Náo dissemos muita
coisa (um gesto de Irritação). Que é
que você quer? O paternalismo não é
meu gênero. Francamente, não sei o que
Iria fazer na fábrica.

Se você mudou politicamente, não
será porque hoje faz parte do mundo
dos privilegiados?

De modo nenhum. Se mudei, foi
porque meus olhos se abriram, a partir
de 1956, data de minha viagem com Si-
mone à URSS e aos paises do Leste. Ate
aquele ano, eu não me fazia perguntas,
ou fazia poucas. Quando Gérard Phili-
pe tentou, após uma viagem ã Polônia,
lançar dúvidas em meu espírito, eu dei
de ombros. Para mim, ele não podia com-
preender a revolução, porque não passa-
va de um burguês. Quando ele argumen-
tava sobre uma declaração que o Par-
tido nos pedia para assinar, e que con-
denava apenas "certas censuras", eu o
olhava do alto: "Mas vamos, meu po-
bre Gérard, nós somos evidentemente
contra todas as censuras. Assim que
chegarmos ao Poder suprimiremos to-
das elas". Veja você como eu era.

Você era tão stalinista, que foi à
URSS em 1956, de certo modo endossan-
do os tanques russos em Budapeste. Que
foi que lhe abriu os olhos para a reali-
dade soviética?

_ Mil detalhezlnhos. Um dia, o guia
que nos conduzia perdeu-se a 80 quilo-
metros de Moscou. Vimos casas onde cin-
co famílias se amontoavam umas sobre
as outras. Mas mesmo a realidade ofi-
ciai nos gelava o sangue. A infelicidade,
a gente vê nos olhos, você sabe. Antes
de retornarmos a Paris, falamos duran-
te cinco horas com o papai Kruchev.
Uma discussão apaixonante. Com seu
bom senso de camponês ucraniano,
Kruchev certamente sabia do fracasso
do sistema soviético. Mas não dizia na-
da. Tinha resposta para tudo, como to-
dos os apparatchiks.

Vinte anos depois, o stalinismo so-
breviveu?

E como! Continua no Poder nos
paises do Leste, na União Soviética.

Mas em Paris?
— Alguns dos que serviram a Stalln

e a Béria continuam no Comitê Central.
Não os perdôo. Os militantes que "sa-
biam", mas fechavam a boca e continua-
vam a luta, despedaçados por dentro, eu
os compreendo. Mas não os homens do
aparelho que se juntavam àquilo. Eles não
só erguiam altares para o paizinho Sta-
lin, como excluíam c humilhavam à for-
ça militantes exemplares, como Charles
Tillon e muitos outros. Tortura moral
coisa nenhuma. Eu sofri mais com nos-
sos crimes do que com os dos colabora-
dores na França ocupada pelos nazistas.
Hitler, você sabe, não enganou ninguém.
Muito antes de chegar ao Poder, disse o
que ia fazer. Está tudo em Mein Kampf.
Não vejo por que caimos das nuvens
quando nos mostraram Auschwitz. Quan-
to ao comunismo, é outra coisa. Os stali-
nistas nos disseram que ele ia elevar o
homem (o tom torna-se grave), mas
criou os campos de concentração. A pro-
pósito, a campanha contra os "novos fi-
lósofos" me escandaliza. André Glucks-
mann e Bernard-Henry Levy não in-
ventaram grande coisa. São um pouco
herméticos para mim, é verdade. Mas
têm razão em prosseguir a obra de des-
mitificação encetada por Trotski. O que
eu gostaria é que fosse um membro do
bureau político do PFC que escrevesse
Os Mestres Pensadores ou A Barbárie
com Rosto Humano. Apenas, eis ai: os"camaradas" sempre perdem o bonde.
Um velho hábito. E' preciso ver como
nos insultaram r.o lançamento de A
Confissão. Era um filme "anticomunista"
em 1970. Mais ainda agora.

Você foi stalinista por ingenuidade.
Por que a nova geração de comunistas
franceses cometeria os mesmios erros de
vocês?

— (Ele se levanta e começa a an-
dar de um lado para outro). Porque
o sistema de pensar deles não mudou,
no fundo. Quando Jacques Prévert me
advertia contra o stalinismo, em 1949,
eu me dizia: "Jacques é um poeta. Va-
mos, eu o perdôo. Ele não compreende
que não nos enganarão". Quando ele
criticava a URSS, eu respondia invarla-
velmente com as mesmas fórmulas fet-
tas: "Não se deve jogar fora o bebê
com a água do banho", "não se deve
deixar que a árvore oculte a floresta',"não se faz omelete sem quebrar os
ovos". São fórmulas que ouço hoje na
boca de garotos cheios de boas inten-
ções. Eles não imaginam o que elas ocul-
tam. Jacques Prévert o imaginava, creio.
Não insistia nunca. Sabia que estava di-
ante de um fanático. Ninguém discute
com fanáticos.

Você deve sentir-se próximo dos so-
cialistas, afinal.

— Muito. Sinto uma grande ternu-
ra por Michel Rocard. Eis um tipo terrt-
velmente positivo. Ele, pelo menos, não
cai na demagogia fácil.

Você acha que a esquerda é denia-

tico. Es.sc homem náo sabe que o Con-
corde jamais será rentável. Não com-
preende que nosso pais não conta no
plano econômico. Olhe. (Ele me mostra
mm mapa pregado na parede, às suas
costas). Está vendo a França? Essa pe-
quena mancha, no meio? Que é que vo-
cê acha que é mais importante para o
Pentágono? A China, o Brasil, o Cana-
dá... ou a França? Quando me falam do
peso da França... apesar de seu brilho
cultural, eu me divirto. O "peso"... é chi-
que, sim. Isso a esquerda não diz. Como
se recusa a dizer, salvo homens como
Jean Daniel, que o capitalismo não é a
fonte única de todos os nossos males,
ou que as nacionalizações não se tradu-
zirão automaticamente em aumentos de
salários para os operários Interessados.
Acrescento que ela falta ao seu dever
protestando tão debilmente contra o que
acontece no Leste.

Se você tivesse continuado na fá-
brica, em Marselha, falaria assim?

Não me venha com isso, filho.
Mesmo na fábrica, eu me faria pergun-
tas.

Mas você está numa posição bastan-
te privilegiada.

E dai? Eu não exploro ninguém.
Mas também tenho consciência de ml-
nhas contradições.

Quanto você ganha por filme?
Isso depende. As vezes, absoluta-

mente nada. Às vezes, 300 milhões.
Com certos produtores independentes,
peço apenas uma porcentagem sobre a
renda. É uma aposta. A gente pode ga-
nhar: O Salário do Medo ou César e Ro-
salic, que fiz nessa base, me trouxeram
dinheiro. Também se pode perder: por
Tout Va Bien, de Godard, que não fun-
cionou, não vi um vintém. Quando tra-
balho com grandes sociedades de pro-
duções, aproveito. Geralmente cobro o
máximo.

Quanto ganhou para fazer A Amea-
ça?

Duzentos e cinqüenta milhões de
francos antigos. Desta soma, 10% vão
para meu agente, e mais da metade oa-
ra o Imposto de Renda. (Um longo si-
lêncio). Talvez seja desmedido, imoral,
mas não é minha culpa. O que me es-
candaliza é que há franceses ganhando
1 mil 600 francos por mês. Se um Go-
verno impuser amanhã uma verdadeira
politica social, estou disposto a dar-lhe
90% de minhas rendas.

Que faz você com o dinheiro que ga-
nha?

Tenho um Ferrari de 1965, uma
casa no Eure e cinco ou seis hectares na
Bretanha, à beira-mar. Todo o resto es-
tá depositado no Crédit Lyonnais: é
Bob Castella, meu amigo, meu factótum,
quem se ocupa disso. Dá uma soma con-
fortável para nossa velhice. Que outra
coisa eu poderia fazer?

Nunca teve vontade dc montar sua
própria sociedade de produção, como ai-
guns atores franceses?

— Sim, na década dc 50, lançamos
uma com Simone e três ou quatro ami-
gos. Chamava-se Dauphine-Production.
Foi um fracasso. E' que não se improvi-
sam homens de negócios. E, o que é mais,
a indústria cinematográfica é complexa
demais, cheia de trapaceiros, como vo-
cê não pode imaginar, (riso travesso).
Um exemplo? Um produtor trata da ven-
da do filme ao Japão. Ao voltar, diz ao
diretor: "Os japoneses me ofereceram
apenas 25 mil dólares. Eu aceitei. E' me-
lhor que nada." Na verdade, o sujeito
pegou mais 25 mil dólares por baixo da
mesa, passando por todo um entrelaça-
do de sociedades do Panamá a Genebra,
via Rio.

Por que você não investe seus mi-
lhões na luta politica?

Talvez porque venho de uma fa-
mília de camponeses da Toscana. Quan-
do comecei a cantar, mandava um quar-
to de minhas rendas para a minha fa-
milia, embolsava um quarto e punha o
resto de lado. Não tenho necessidades,
hoje. Meu único luxo é viajar em primei-
ra classe nos aviões, senão fico naquele
amontoado e sofro de claustrofobia.

O único luxo?
Espere, (levanta-se). Pensei bem...

Ah, não, há também o pôquer.
Perde muito no pôquer?

Isso é interrogatório policial? (um
tempo). Quando não estou filmando jo-
go em média duas ou três vezes por se-
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mana. Partidas de duas horas no máxi-
mo. Assim, as somas em jogo ficam li-
mitadas. (sejíta-se) Nos reunimos às no-
ve, sempre os mesmos. Vimos de meios
inteiramente diversos, mas temos uma'
imensa cumplicidade em torno do pò-
quer. E' um jogo fabuloso, no qual nin-
guém pode ocultar sua personalidade. Só
se fala de cartas entre nós. No resto, só
tocamos de leve. Jogo com o dinheiro dos
royalties de meus discos, uns 10 a 15 mi-
lhões por ano.

Você fará 56 anos cm breve. Sente-
se velho?

De um lado. tenho a sensação de que
a vida está começando. De outro, sei que
ela já ficou para trás quando se entra
na casa dos 50. Você sabia que. a partir
dos 35 anos, o cérebro perde cerca de 100
mil neurônios por dia? Minha lucidez me
diria que me mancasse. Ma.; ainda quero
fazer um monte de coisas. Refletir, olhar.
Amar.

Após 38 anos dc carreira, você guar-
da ainda hoje algumas más recorda-
ções?

Não, porque cada fracasso foi um
enriquecimento para mim. Quanto ao
meu primeiro "lixo" Les Portes dc Ia
Nuit, de Mareei Carne, tornou-se um
clássico, que passa nos cineclubes. No
fundo, tenho apenas boas recordações.

Quais, por exemplo?
Todas as pessoas que conheci, Si-

mone. Edith Piaff, Jean-Paul Sartre ou
Emile, o proleta da fábrica de pastas ali-
mentares, que enrolava seus próprios ci-
garros e tinha uma piteira de cerejeira.

Ele não lera Sócrates, mas dizia coisas
simples e belas.

¦ J Êi J
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OUftLUMOE HlftlOR. PREGO MENOR!!!
duplex fHr^nífTÉ
Em louro, LJ1!—j.L=l,i=JliB
cerejeira, — •psrtnr,'?p=n'^|
jacarandà ou j; H
laqueado. | il i H
Apartirde ! I
CrS 3.990, ¦

goga?— Ah. isso é. A esquerda não nos
diz que estamos no hexágono e o que
precisamos fazer. Diz que é preciso sal-
vaguardar a independência da França.
Que independência? Outro dia. ouvi um
sindicalista comunista dizer: "Os Esta-
dos Unidos se recusam a deixar o Con-
corde aterrissar em Nova Iorque porque
têm ciúmes de sua tecnologia". Autên-

(ípjL K ---^^ilí^T

ESTANTES
Moduladas ou especiais
p/aparelho de som.
Cerejeira ou jacarandà.
Apartirde Cr$ 2.890,

CAMAS
Laqueadascíou
s/palhinha.
A partir de CrS 795,
Beliches laqueados.

A partir de Cr$ 1.490,

i.'h?H - • '¦" I'' •¦V'-''-)/:'":'
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MESAS C/azulejos. A partir de CrS 1.090,
Bancos ou cadeiras. Apartirde CrS 147,

CRÉDITO PRÓPRIO IMFDIATO-ENTREGA EM 24 HORAS

BERÇOS
Cestraclo regulável.
Branco, laranja, PrC7,n
amarelo, azul. A partir de Uo ICM,

Eu perdi tudo
graças ao T. AT.

Tudo começou há seis meses atrás. TZu linha
uma imensa coleção de centímetros. Centímetros e mais
centímetros desagradávelrhente distribuídos ao longo
do meu corpo. Na cintura, nas ancas, nas coxas,
no abdômen, nos braços.

Ai eu conheci o T.A.T., Técnica I ermica
Acelerada, um método fantástico descoberto na Suíça
e que csiá ao alcance dc qualquer pessoa aqui mesmo
no Brasil, através do EstheticCenter.

Um método que não usa massagens, nem
ginástica, nem drogas, nem injeções e nem obriga
ninguém a passar tome. ;

Olha, depois de 23 dias com o Esthetic Center
eu perdi todos os meus excessos. Todinhos. A llacide/. dos
tecidos foi simplesmente eliminada, e o melhor é que
eu não voltei á engordar.

Com uma só visita por mês ao Esthetic Center
eu mantenho tranqüilamente a minha no> a linha. E vou
manter enquanto quiser.

Telefone para lá agora mesmo. E perca tudo

POftTO QRflflCO "mmm* i

que eu perdi.

COPACABANA
<2£ 275-9996

lYica Dcmêtríò
Ribeiro. 17- l:f

(Barata Ribeiro c*q
dc Princesa Isabel)

esthetic center
Orienloçõo c Aisessorio Eslolica

LEBLON
32» 274-1895

Av. Manlfo
clc Paiva. 1079

sala 505

MEIER
<2» 249-4744

R. Dias
143 . ci

TIJUCA
^234-7118
Ptav.i Saens Pena,

45-sala 1108

Para homens e mulheres.
Aberto das 8 as 20 horas.
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Cartas
Catolicismo

"Em carta publicada no JB de
29 de agosto, o Sr Ernani P, de
Sousa se propôs a dar "uma respos-
ta ao Sr Pedro C. Oliveira, devido
aos conceitos emitidos em carta
publicada no dia 20. Como católica,
também discordo do Sr Pedro. Não
sabe ele que a Igreja Católica sem-
pre praticou o amor ao próximo?
As primeiras escolas surgiram ao
lado de mosteiros e conventos; da
mesma maneira, nasceram os pri-
metros hospitais. Quem, se não a
Igreja, por intermédio de abnega-
daa írelras e padres, começou a ver
nos leprosos irmãos que precisa-
vam ser respeitados? A Santa Ca-
sa, fundada por José de Anchlp.ta.
com o objetivo Inicial de recolheu-
as vítimas da peste bubônica, ò uma
obra católica ou não?

Na ótica desorientada do Sr Pe-
dro Oliveira, só agora é que a Igre-
ja está voltada para o amor ao
próximo. Engajou-se ele num re-
voluclonartsmo que faria inveja a
Lutero. Enganou-se, se pensa que
nós nos deixaremos manipular por
alguns eclesiásticos que estão train-
do a Igreja, fazendo o jogo dos seu.s
Inimigos. Estou certa de que essa
também será a atitude do Sr Pe-
dro Oliveira, quando se convencer
que a aplicae.ão da doutrina social
da Igreja é a solução.

A tal reforma de Lutero não
foi uma revolução e, sim, uma dc-
sobedlência, que, a pretexto de abu-
sos na pregação de indulgências,
criou novas doutrinas, resultantes
de uma aberração chamada livre
exame. Lutero não pregou a reno-
vação espiritual. Se fossem essas as
suas verdadeiras intenções, ele nao
teria instigado os príncipes ambl-
ciosos a aderirem à nova fé e a se
apoderarem dos bens da Igreja Ca-
tóllca, empregando violência. Quem
não aderisse â nova religião, era
massacrado. Mosteiros e conventos
foram saqueados e incendiados;
bispos, padres e freiras foram as-
sassinados. com requintes de cru-
eldade. Por favor, não diga que Is-
so teve como bússola a Bíblia. Io-
landa Vieira — Rio de Janeiro."

Ruschi (I)
"A Sociedade Protetora da Ar-

vore não pode deixar de manifes-
tar o seu irrestrito apoio à corajosa
atitude do Sr Augusto Ruschi, da
Estação Biológica Santa Lúcia, Es-
pirito Santo, na defesa de nosso
patrimônio vegetal e animal, amea-
çado pela curteza de uns e o ime-
diatismo mercantilista de outros.
Está certa a SPA de que grande
número de brasileiros acompanha
com admiração a firme determina-
ção daquele patrício, esclarecido
ecologistla e conservacionista, na
sua luta pela natureza. Enviamos
telegramas ao Sr Presidente da
República e ao Governador do Es-
pirito Santo apelando a essas uii-
toridades para que evitem a extin-
ção daquela reserva natural. Ao Sr
Augusto Ruschi também enviamos
uma mensagem, manifestando o
nosso apoio à sua atitude destemi-
da. Olavo Nery — Presidente — Rio
de Janeiro."

nunolado em 1/9/77, a implantação
da indústria estatal de emissão de
selo.s comemorativos, declarando
que "até o final do ano, exportará
cerca dc Cr$ 1 bilhão em selos...".
Isso torna impraticável que se pre-
tenda colecionar selo.s. Corslderan-
do a despropositada e possivelmen-
le criminosa supervalorizacão dos
selos (principalmente dos emitidos
a partir de 1970), deve a EBCT,
para pôr fim a esse assalto, editar
um catálogo oficial, a ser obrigato-
riamente respeitado pelas casas fl-
latélicas, não se admitindo a pu-
bllcação de catálogos por parte de
particulares, com a.s tais valoriza-
ções artificiais para o enriqueci-
mento de uns poucos. Aclailton
Vianna de Albuquerque — Rio de
Janeiro."

Musica Popular

O mal da cidade grande
"A Rede Globo lançou uma ro-

vela na qual o leil-motif para ser
o drama do imigrante na desuma-
na cidade grande. Como dizia a
propaganda da novela, o Rio es-
maga o pobre coitado que para aqui
vem, sem contemplações ou pieda-
de. Esta é uma verdade aparente.
Nós, cariocas, devemos replicar, a
bem da verdade, que é justamente
o imigrante quem cria a cidade gi-
gante, hipertrofiada, hostil.

Mais da metade da população
do Rio veio de outros Estados. Sem
esses imigrantes, o Rio seria uma
cidade aprazível com 3 milhões de
habitantes. E, como gosta de escre-
ver o prof. Gudin — at last but not
least — observe-se a crônica poli-
ciai do Rio. Seus piores delinquen-
tes e homicidas são, quase todos,
de outros Estados. Roberto Porto —
Kio (le Janeiro".

Discussão poética
"Lendo o JORNAL DO BRASIL

de hoje (7.9), encontrei, na pági-
na 24. essa jóia atribuída ao Minis-
tro do. Planejamento, Reis Velloso,
que teria dito, com relação a de-
terminada reivindicação: "Toda es-
sa discussão é poética." Há tempos,
outra personalidade, se não me fa-
lha a memória também ligada ao
Governo, e à área econômica, fa-
lava em "discussão lírica." Ainda
outros tecnocratas falavam em "te-
ses românticas."

Parece que para certos compu-
tadores ambulantes que vêm lm-
plngindo suas programações ao po-
vo brasileiro, ser romântico, liri-
có ou poético, é algo condenável e
constrangedor. O falecido Mao Tsé-
tung, pelo menos de vez em quan-
do apresentava um poema para ser
digerido pelo sofrido povo chinês.
E suas campanhas eram, quase
sempre, feitas com slogans poéti-
cos, como As Mil Flores e outros.

Será que a empresa que vem
fornecendo esses computadores não
poderia programá-los para de vez
em quando declamarem uma poe-
sia ou cantarem alguma composl-
ção musical? Mártinho dos Santos
Andrade — Rio de Janeiro."

Ruschi (11)
"O professor Augusto Ruschi

tem todo o meu humilde apoio. O
Brasil é realmente feito por gente
como ele. Ricardo Alcântara Au-
gusto Pereira — Niterói (RJ)."

Ruschi (111)
"Congratulo-me com esse jor-

nal e com os patriotas defensores
da causa do professor Augusto Rus-
chi em favor do meio-ambiente, no
Espírito Santo. Aqui em Minas es-
tamos também nos arregimentando
para uma manifestação de solida-
riedade. Mário Ferreira Guimarães
— Belo Horizonte (MG)."

Cozinhas
"Li a critica contundente do

Apicus sobre o restaurante Le Re-
lais, publicada no JB do último dia
10. Não pretendo defender aqui a
cozinha do Le Relais (para mim
excelente), mas apenas relatar um
fato e fazer uma sugestão. Há pou-
co mais de um ano comecei, junta-
mente com minha mulher, a culti-
var ervas de tempero de todos os
tipos, desde o estragão e o cere-
fólio, até a salsa e a ce bolinha. São
mais de 30 variedades de ervas
frescas que, hoje, fornecemos para
os melhores restaurantes e hotéis
do Rio. Devo dizer que o Le Relais
foi o primeiro restaurante a se ir..-
teressar pelas ervas e a inovar,
nesse campo, fazendo incluir no
cardápio pratos temperados com
certas ervas frescas que até então
não existiam nas cozinhas dos nos-
sos restaurantes. Sugiro ao Apicus
que volte ao Le Relais, esqueça o
V Invertido no teto, o jlrau e a ve-
Ia do copo que não ilumina e. em
vez de pedir oeufs cn cocotte, ca-
viar aux blínis, vitela e carneiro,
peça omeleta aux fines herbes e ca-
marões flambées au armágnac, tu-
do regado a bom Rouilly-Fuissé. Se
o implacável critico e meu amigo
Apicus aceitar esta sugestão, tenho
a certeza que, pela primeira vez, le-
remos uma crítica elogiosa da sua
lavra. Joaquim Aurélio Nabuco —
Rio de Janeiro."

Filatelia deturpada
"Um leitor já denunciou a ação

de grupos financeiros na aquisição
de enormes quantidades de selos
emitidos pela EBCT. Esses grupos,
para ganharem fortunas inflado-
párias, teriam de contar com uma
estranha, absurda e criminosa va-
lorização... e aí entra em ação o
catálogo Rolf Harald Méy.er (ex-
Schiffcrl. A EBCT transformou a
filatelia em um comércio de figu-
rinhas e o Sr Ministro das Comu-
nicações ratificou, em discurso pro-

Missa
"Hoje em dia é quase um pe-

rigo se convidar certas pessoas pa-
ra assistir ao santo sacrifício da
Missa. São sinais dos tempos mo-
demos. Só vai ã Casa de Deus quem
tem necessidade de fazer um pe-
dido ou à missa de 7? dia de um
conhecido. Enfim, vai-se à igreja
por dever social ou de consciência.
A Igreja Católica, com seus 20 sé-
culos de existência, pode-se dizer
que é a mais democrática das re-
ligiões. Pede ao seu fiel para com-
parecer cerca de 50 minutos à Ca-
sa de Deus, somente uma vez por
semana.' Será que você, caro leitor,
que se diz católico, não pode fazer
esse grande sacrifício? Experimen-
te ir assistir a uma missa semanal-
mente. Tome lugar nos primeiros
bancos, abstraia-se do mundo ma-
terial e conscientize-se de estai' na
presença de Deus e faça sua nra-
ção de coração aberto. Leia a Bi-
blia, pense, medite. Abel de Olivci-
ra Ávila — Maricá (RJ)."

Mario Pontes
"Gostei muito das crônicas de

Mario Pontes, são formatlvas e in-
formativas. Já me considero sua
fã e confesso que não o conheço,
nunca tendo lido antes trabalhos
dele. Por isso é que escrevo, pedin-
do dados biográficos do cronista
lou indicação de onde posso en-
contrá-los). Estou tão interessada
quanto estive na minha primeira
leitura de Carlos Drummond.
Cláudia da Costa Santos — Rio de
Janeiro."

N. da R. Mario Pontes, jorna-
tista e escritor, publicou o livro de
contos Milagre na Salina, lançado
pela Editora Brasília — Rio de Ja-
neiro.

Aniversário da ÜINU
"O Sr Zózimo Barroso do Amaral

informa, ria página 3 do Caderno
B da edição de 8 do corrente, que
o Sr Azeredo da Silveira vai parti-
cipar dos festejos do 60Q aniversá-
rio da.s Nações Unidas. Se o men-
cionado colunista se refere à ONU.
lembro que esta organização fo:
fundada cm outubro de 1945, e fes-
tejará o 32? aniversário em ou tu-
bro vindouro. A velha e falida Liga
das Nações, fundada em 1920. tam-
bém não festejaria 60 anos de ida-
de. N. Morley — Rio de Janeiro."

As cartas dos leitores serão publicadas
só quando tiverem assinatura, nome comple-
to o legível e endereço. Todos estes dados
serão devidamente verificados.

Gal- Costa canta Boi Dyldn em versão ãe Caetano Veloso e procura assimilar o som universal, produzido pela multinacional

UNIVERSAL É O REGIONAL
DE UM, IMPOSTO

PARA TODO O MUNDO
,/. R. Tinhorâo

Um dos exerci-
cios sociológicos
mais interessantes,
no que se refere à
análise do proces-
so cultural em
marcha no Brasil,
é verificar como a
classe média emer-
gente tem sido
permeável ao flu-
xo das informa-
ções musicais, ide-
ológicas e de com-
portamento, que
.sobre seus compo-
nentes tem jorra-
do de maneira tor-
rencial, nos íilti-
mos 20 anos, atra-
vés do disco, do
rádio, da televisão,
do teatro e do cl-
nema.

Colocados na po-
sição de minorias
sociais de ascen-
são recente, como
resultado do es-
quema econômico
de "d e s e nvolvl-
mento" com base
na concentração
capitalista, a ten-
dència desses pri-
vilegiados classe A
é entrarem em
conflito com a pró-
pria sociedade, que é fim-
damentalmente subdesen-
volvida, pobre, ignorante e,
por isso mesmo, distante e
alienada como um todo dos
progresos e maravilhas do
chamado "mundo moder-
no".

Situadas assim diante da
opção-conflito de ter que
escolher entre a aceitação
da realidade interna pobre
e bitolada e as promessas
de um estilo de vida rico de
alegrias ao nível da indús-
trla do consumo, a.s cama-
das mais altas da classe
média não têm dúvida:
optam pelo segundo mode-
lo, idealmente projetado
pelos anúncios de cigarros
e refrigerantes da televi-
são. E, dessa forma, como
num passe de mágica, a
realidade geral vigente pa-
ra a maioria das camadas
da sociedade se apaga, e o
real passa a ser a vida em
circuito fechado dessa mi-
noria com capacidade eco-
nômica de acesso aos "va-
lores modernos".

Ora, como por motivos
do próprio modelo eco-
nómico montado no pais,
os produtores desses "va-
lores modernos" só contam
com mercado entre essas
minorias, o círculo de in-
teresses e expectativas se
fecha: quer dizer, as gran-

vSjmW^SSQÊr^Mm MWSa * £*%& m^J^mMKSmàv bbF'" '. síw\/svwWmmxmm

' VW^^Mm MmWSÊaSmm Mmc &W$üRMMMm M\
Kvâ^Ía&9 ctBK»^-íw%BFBFBFBFBFBbE •»" JCTnBHLtÍ

MW- *"* ' ü mm *. " ¦

Belchior, em Coração Selvagem atende aos
anseios da classe média emergente que assimila os

estereótipos dos paises matrizes

des massas trabalham e
renunciam à sua parte na
divisão do produto nacio-
nal, para que os investi-
mentos feitos pelo Gover-
no à sua custa possam
realimentar o tempo todo o
pequeno circuito em que
gira a riqueza, envolvendo
o comprador com alto po-
der aquisitivo de um lado,
e a indústria sofisticada do
outro.

O resultado cultural des-
se processo não se faz es-
perar. Assim como o vei-
culo ideal para o anúncio
das virtudes dos artigos
industriais produzidos pela
tecnologia mais sofistica-
da é a televisão, e como
por coincidência esses pro-
dutos são os mais caros —
e, portanto, somente ao ai-
cance das minorias com
poder aquisitivo — a ten-
dència da programação é
atender ao gosto e às ex-
pectativas dos poucos que
constituem o mercado po-
tencial dos produtos anun-
ciados nos intervalos co-
merciais e náo das maio-
rias pobres que compram
aparelhos de TV pelo cre-
diário.

Ora. como a televisão
precisa transmitir even-
tualmente shows e músicas
para entretenimento dos
telespectadores, espetáculos
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Zé Rodrix está no mesmo esquema: o
som elaborado para agradar a elite, sem qualquer

co7iiproinisso com as raízes brasileiras

e sons escolhidos são os
que projetam — tal como
os anúncios dos intervalos
— idéia de modernidade,
de "bom gosto" e de liga-
ção com os modelos de
aceitação unanime pelas
classes médias dos paises
mais desenvolvidos.

A partir dai, e tomando
essa sua realidade como o
real, o.s componentes da
classe média brasileira pas-
sam a admitir por exten-
são que o seu gosto é — ou
deveria ser — o gosto de
todos, e ato continuo,
transformam o particular
no universal. Uma vez, po-
rém, que os produtos cultu-
rais ligados às suas expec-
tativas e gostos são decidi-
dos e manipulados por
grandes conglomerados in-
ternacionais com matrizes
nos países mais desenvol-
vidos, o que se verifica é
que o universal da classe
média brasileira acaba sen-
do o regional da.s classes
médias de paises mais po-
derosos.

Essas conclusões, de can-
cientes conseqüências ideo-
lógicas iquem se insurge
contra a aceitação pacifi-
ca dessa realidade de do-
minação cconômico-cultu-
ral, por exemplo, é chama-
do de reacionário, como
acontece normalmente,
com o signatário desta co-
luna), transparecem clara-
mente em alguns discos re-
centemente lançados. E
dentre eles se poderiam ei-
tar o.s intitulados Gal Cos-
ta — Caras & Bocas, da
Philips. Belchior, da WEA
(grupo Warner Communi-
cations), e Quando Será:'
— Zé Rodrix. da Odeon-
EMI.

Uma audição geral des-
ses LPs permite exalamen-
te situar o.s três artistas e
suas músicas como repre-
sentantes dos mais signifi-
cativos dessa tendência de
renúncia a peculiaridades
e constancias musicais bra-
sileiras, em favor da inte-
gração nos tais padrões
tornados universais pela
força de imposição merca-
dológica do produto cultu-
ral vestido .sob a forma de
um produto industrial, o
disco.

De fato. quer pelo Instru-
mental, quer pelos arran-
jos. quer pelo acompanha-
mento rítmico, quer pelo

clima sonoro e — em cer-
tos casos — até por certos
recursos de interpretação
vocal — o som que se ouve
a partir desses discos se
apresenta como simples
eco de sons anteriormente
lançados no mercado pelas
matrizes das próprias gra-
vadoras que agora já con-
tam com tal crsatz nacio-
nal.

Assim, quando se ouve
Gal Costa em seu LP Ca-
ras & Bocas cantando a
música de, Bob Dylan Ws
AU Over Now, Baby Blue,
numa versão de Caetano
Veloso e P. Cavalcanti in-
titulada Negro Amor, essa
Interpretação remete ime-
diatamente para a de Bel-
chior em seu Coração Scl-
vagem ou em Clamor no
Deserto, da mesma forma,
como desses dois remetem
— já num plano mais di-
luído e mais dançante —
para as interpretações de
Zé Rodrix em seu Quando
Será?

Bem interpretado, isso
quer dizer que a indústria
multinacional do disco,
após ditar a partir da.s
suas matrizes os padrões
musicais a serem seguidos
pelas pessoas desejosas de
se mostrarem atualizadas e
modernas, nos paises me-
nos desenvolvidos, só tem
que aguardar que os com-
positores, músicos e canto-
res Cessas nações depen-
dentes assimilem essa"realidade universal" e
passem a se integrar nela,
produzindo eles também
dentro dos mesmos mol-
des. Uma vez chegado a es-

se estágio de integração
dos artistas de paises sub-
desenvolvidos na "música
do momento", basta a.s
multinacionais do disco
acionarem as suas filiais
regionais, e o repertório da
música universal passa a
ser enriquecido com gran-
de economia de custos in-
dustriais c maiores possi-
bilidades de expansão co-
mercial, considerando a ni-
velação do gosto musical
em todas as áreas urbanas
do chamado mundo oci-
dental.

Depois de um certo tem-
po. com a continuidade do
processo de dominação
econômico-cultural trans-
formando-se em realidade
aceita e indiscutível i"o
mundo é uma aldeia";
"acabaram-se as frontei-
ras"; "o importante é a
música ser boa, venha de
onde vier"; "as Influências
sempre existiram"; "vive-
mos a era do satélite";
"ninguém pode deter a
progresso"; "tudo evolui,
precisamos evoluir tam-
bém", etc), também aqui o
que atende às ilusões dos
consumidores ganha a ca-
tegoria do real.

A partir de então, os
alienados assumem inclu-
sive uma posição de critl-
ca a partir dos enganos
aceitos, e quem protesta
contra o stalus quo da do-
minação cultural passa a
ser apontado como retro-
grado ou xenófobo.

atrações da noite
carioca
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LA CAVE AUX FROMAGES - Agora com seus qualro
salões (um com vista para o mar) para degustação
à vontade de queijos, vinhos, cidra e aperitivo es-

pecial brasileiros, por apenas cento e cinqüenta cru-
zeiros per capita. No comando, Pierre Bloch. Av.
Delfim Moreira, 80. Tel.: 267-8198.

• * *-
"ZIRIGUIDUM 77" — Calcado num esquema simples,

que transfomiou o Obaoba, na mais famosa casa de

samba do Brasil, esle show genial bolado por Oswaldo
Sargentelli apresenta piadas inteligentes, mulatas bo-

nitas e de rebolado certo — as "Mulatas que não

Estão no Mapa" — cantores e orquestra. R. Visconde
'de Piraiá, 499. Tels.: 287-6899/227-1289. Bca pedida I

¦k • •
MR. SAMBA — Dono de uma enorme versatilidade, fv
Gazolina comanda, no salão nobre da elegante chur- ¦;
-ascaria Roda Viva (ali na Praia Vermelha) o alegre e

comunicativo espetáculo intitulado "Batuque and Samba

Show", com um time de mulatas que estão fora do

gibi. Também participação dos cantores Déo Portofino
e Marta Allvson. Res.: 266-6345 246-7205. Vai lá!

¦*-*-*¦

8CAUBI PEIXOTO — Um dos melhores interpretes

jmúsica popular, naciona) e internacional, é a atração

Idas quartas-feiras, do "Rincão 77", maratona musical

ibolado e dirigida por Expedito Faggioni para o Rincão-

ÍRio. Também hoie "The Traditional Un Band". Re-

jgénria do maestro José Marinho. Rua Marquês de

iValençà 83. Tiiuca. Tels.: 248-3663 / 264-6659.
¦*¦ +

BRAZUIAN FOLHES - Quadros muito bem montados,

mostrando em estilo de show, desde o Descobrimento,

passando pela dança dos escravos, pela Colonização,

pelos 
"pregões", e a "música da época", até a Repu-

blica aluai, culminando com a contagiam» descon-

tração do Carnaval carioca. Elenco liderado por Paula

Ribas No Nacio-nal.Rio. Res.: 399-0100 / R. 33.
* *

VOLTA AO BRASIL 80 MINUTOS - Uma
leursão até os redutos onde viveram os que fizeram a

Jhistória da musica popular brasileira, através dos ritmos
'mais 

significativos cio cancioneiro popular: frevo,
'baião, 

samba, capoeira, etc, etc. Piadas picantes,

mulatas insinuamos e instrumentistas talentosos, co-

mandados por Ivon Cúri. No 5.imbáo & Sinhá.

PRIMAVERA. . . - Nada como comemorar f.

JBjk f.

da

Www

abi* «K

rápida ex-

g
gada da primavera, junto à família, num local ale-

gre, diverlido, cheio de cores e fantasia, como Ti-
vo!i Park, na Lagoa. Brinquedos para todas as ida-
des. De 3a. a óa. das lóh em diante, sáb. das 15h,
dom., e feriado das 1 Oh da manhã. Sempre ate
meia-noite.

Notícias para esta setjao: 243-0862 (PBX)
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Debaixo do pano
A irresistível vocação do Sr

Otávio Pinto Guimarães para rc-
solver sob o pano os assuntos e
problemas do futebol carioca le-
vou anteontem os clubes a um
novo confronto sem a menor ne-
cessldade.

Convocados às pressas na
tarde de segunda-feira para uma
reunião do Conselho Arbitrai,
foram os representantes dos clu-
bes informados ao chegar que os
Srs Luis Carlos Félix, José Ho-
berto Wright e Walquir Pimentel
pleiteavam sua reintegração no
quadro de árbitros, do qual se
achavam licenciados, a seu pe-
dido, desde o início do segundo
turno. Como não estavam de
acordo com os salários que re-
cebiam, pediram licença. E co-
mo a licença não lhes aumen-
tou os proventos, solicitavam a
volta à atividade,

• A manobra contou imediata-
mente com o apoio do Vasco vpor
razões óbvias) e repúdio do Fia-

mengo (que a considerou um
desprestígio aos Juizes atual-
mente cm ação), preferindo o
Fluminense a posição oscilante,
cm cima do muro.

Resultado: aprovou-se, no
fim, a revogação da licença,
comprometendo-se, porém, o di-
retor do Departamento de Arbi-
(ros (o que consta da ata) a não
escalar nenhum dos três para os
jogos restantes do campeonato
ou da fase decisiva, se houver.

Em suma, os três juizes vnl-
tam mas não apitam, o que dá
na mesma, ou seja, em nenhu-
ma, solução mais freqüente dos
problemas que chegam às mesas
de decisões levados pelo Sr Pin-
to Guimarães.

o que se indaga, também, é
por que a insistência do Sr Gui-
marães em dar um caráter se-
creio à reunião, que deveria me-

! recer ampla divulgação como to-
| das que tratam dos interesses
I dos clubes.

Zózimo

• •

Novo Casais?
Apesar dos parcos 20

anos, o violoncelista
pernambucano Antônio
Jerônimo Menezes
Netto, aluno de Antônio
Janigro, já acumula
um volumoso acervo de
prêmios obtidos
no Brasil e no exterior.

Nenhum deles,
porém, é tão significativo
quanto o que acaba de
conquistar, tirando o
primeiro lugar no
importante Concurso
Internacional de Música
de Munique.

Atrás dele, outros 40
candidatos de todo o mundo.

Serviço
nota 10

Um par de amigos apa-
receu ontem, o que não fazia
há muito tenipo, para almo-
çar no restaurante do Jo-\
ckey Club. Consultado o me-
nu, resolveram ambos acom-
panhar a sugestão do chef e
pedir o prato do dia, a Cote
de Boeuf à Saint Germain.

Ao chegarem à mesa, po-
rém, estavam as cotes tão ge-
ladas que um dos comensais
não resistiu à brincadeira:

Garçom, está faltando
o pull-over.Pois não, doutor, ago-
ra mesmo.

E em segundos voltava à
mesa trazendo solicito uma
porção ãe molho.
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Lúcia e Harry Stone
entregues ao exercido ão mundanismo

Ovos de ouro
O movimento, apenas duran-

te os dias da Feira da Providên-
cia, da Barraca do Rio subiu de
CrÇ 686 mil para mais de CrÇ 1
milhão com a doação de CrS 400
mil, correspondendo a 50% de
seu lucro durante os quatro dias,
feita pelo Tivoli Parque.

I
Como choveu ininterrupta-

mente durante três dias, melho-
rando o tempo apenas no do-
mingo, último dia da Feira, o to-
tal de Cr§ 800 mil representa
praticamente o lucro do Tivoli
Parque em apenas um dia.

• Melhor do que acertar na Lo-
teria Esportiva.

"BOCA-L1VRE"

O Chanceler Azeredo da Silveira
já mandou reservar o seu lugar na
tribuna das autoridades para assis-
tir dia Io em Nova Iorque ao jogo
das despedidas de Pele.

O Ministro entregará ao jogador
depois do jogo uma placa de prata
em nome do Brasil.

• Para o adeus de Pele, a Warner
está levando áo Brasil, com direito
à boca-livre total, cerca ãe 30 con-
vidados.

Novo Rio

Rosângela MODA
OFERECE A VOCÊ, BOLSAS DE FINO GOSTO

DIRETO DA FÁBRICA
OFERTA DA SEMANA

COURO MOD. 18 Ci$180
COURO MOD. 07 Cr$268

R. LUIZ DE CAMÕES 4/301
AV, COPACABANA 581 S/304

Tel.: 221-1164

0 prato do dia
no seu restaurante
predileto *

PI/ J> ¦ V Im
L SEGUNDA-FEIRA

Setembro mês de
aniversário das
CASAS OLGA
com os descontos

que fazem a festa!
Meias de todos os tipos, todas
as cores, todos os tamanhos.

JL PSrCSdescontolU /(

CONCORDE — "Camarão à moda do Chef Anastácio" -

Brochetes de camarão intercalados com queijo catupiry
e rodelas de tomate, à milaneza. Acompanha arroz de
amêndoas. Prato da cozinha internacional. Rua Prudente
de Moraes, 129 - Ipanema. Tels.: 287-1369 e 287-1354.

TERÇA-FEIRA"
LAGOA, CHARUE'S — "Camaron Acapulco" - À sauté,
na manteiga, flambado ao cognac, regado com vinho
branco e queijo parmezon. Gratinado. Servido no abacaxi.
Acompanha arroz de passas e milho verde. Especialidade
mexicana. Rua Maria Quitéria, 136 (Esq. Lagoa) 287-0335.
BAR LUIZ — "Perna de Porco Assada com Batatas coradas"
- O acompanhamento pode ser arroz ou um legume, ou
ainda a famosa "salada de batatas" (especialidade exclu-
siva da Casa). Diariamente almoço e jantar. Rua da Ca-
rioca, 39 - Centro. Tel.: 222-2424.

1

Condcnauo à extinção o Mcreadinho
Azul, negociado por CrS 80 milhões paru
unia cadeia de lojas de tecido, também dc-
verá desaparecer cm breve seu irmão mais
moço.

Está sendo negociado, igualmente para
uma empresa de outro ramo, o Mercadi-
nho Amarelo.

• • •

COMO CONVÉM
Anteontem, enquanto a direção do Bo-

tafogo, reunida, resolvia tomar providências
para melhorar a produção do time, entre
elas a de ameaçar Paulo César com uma
internação no INPS, o craque era visto fa-
zendo compras descontraidamente num su-
permercado do Leblon.

Vestia-se como convém a um atleta,
mesmo cem gastrite: de macacão.

Pausa
que refresca

Um agradável momento de charme mo-
vimentou a abertura do 8.° Congresso dc
Procuradores de Estado, anteontem, no Ho-
tel Nacional,

Ocorreu entre os discursos do Procura-
dor-Geral do Rio dc Janeiro Roberto Pa-
raíso Rocha e do Governador Faria Lima,
espaço de tempo em que subiu à tribuna
para falar em nome das delegações dc fora,
muito elegante, num longo verde-água, a
Procuradora-Geral do Estado dc São Paulo,
Dra Ana Cândida da Cunha Ferraz, jovem,
bonita, inteligente e excelente oradora.

Última forma
Assim como não há

Teatro Municipal, cuja
reabertura ficou adiada
para março do ano que
vem, também não have-
rá íesta de entrega do
Prêmio Molièrè este ano
no Rio.

A experiência, ano
passado, com o teatro
do Hotel Nacional, não
foi bem'sucedida.

• O show do Molière
ficará, assim, restrito à
São Paulo, dia 17 dc ou-
tubro, e à Brasilia, dois
dias depois. A passagem
dc Gerará Lenorman,
estrela do espetáculo,
pelo Rio terá pratica-
mente a duração da gra-
vação dc um tape para
a televisão.

FRASE
• A frase c do industrial Ilcrvc dc Bainville,

caixa alta francês habituado às mais diversas mordomias
internacionais, depois dc uma temporada de

duas semanas no ltio:
— Em matéria de champagne, não inc recordo dc

ter conhecido adegas tão eopiosas quanto as brasileiras.
E de D Perignon para cima.

Novos verbetes
A nova edição do Pelit

Laroussc Incorpora mais
de 300 novos nomes, ex-
pressões e personalidades
ausentes das edições ante-
riores.

Fazem seu dèbul no di-
cionárlo, por exemplo, Jim-
my Carter, Hua Kuo Feng,

Itzahak Rabln e Mario
Soares, para citar apenas
alguns estadistas.

• Billiç Holiday também
ganha verbete, assim como
Mala Plissetskaia, Natha-
Ha Makarova e Rudolf
Nureyev.

GRUPO GRANDE
A inauguração da agência do Banco Nacional em No-

va Iorque, ocupando uma equipada suite da Olympic
Towcrs. na 5.° Avenida, movimentou um grupo enorme
de brasileiros, reunindo Carmem e Tony Mayrink Veiga,
Lourdes e Francois Gobin-Daudé, Iara e Roberto Andra-
de, Betsy e Olavinho Monteiro de Carvalho, Luis Edu-
ardo Campello, Ricardo Amaral, Miüor Fernandes, entre
muitos outros.

Ao fundo, fazendo as honras da casa, Eduardo e Fer-
nando Magalhães Pinto.

.4 esticada, contrariando todas as expectativas, foi
no tradicional El Morocco.

«ODA-VIVA
O Sr Israel Klabin fes-

tejou ontem seu aniversá-
rio na Intimidade da fa-
milia e dos amigos mais
chegados.

Desfeito o casamento
da música popular brasi-
leira com o cinema.

Linda e Sérgio Mala-
guti de Souza voaram'on-
tem para uma temporada
de um mès entre Londres
e Paris.

Roberto Moriconi inau-
gurou ontem uma grande
exposição na bem monta-
dissima Galeria Skullura,
em São Paulo.

Em Caracas, o critico
Marc Berkowitz, tratando
da I Bienal Latino-Ameri-
cana, marcada para São
Paulo, ano que vem.

Elizabeth e Eduardo
Sabóia Monte festejando o
nascimento no domingo de
Pedro, seu primeiro filho.

O filme Feminino Plu-
ral, de Vera Figueiredo,
entra em circuito normal
em Paris no mês que vem.

• D Lucy Geisel
ontem

recebeu

chá as patronesses do show
na Capital de Gerará Le-
norman, cuja renda rever-
terá para as obras assis-
tendais da Primeira-Da-
ma. Representando o Rio
no encontro, a Sra Maria
Alice Halfin.

O Sr Luis Viana Filho
toma posse dia 17 de outu- •
bro como membro da Aca-
demlá de Letras de Lisboa,
tornando-se três vezes aca-
dêmico, pois já pertence à
Brasileira e ã Baiana.

A cantora argentina
Mercedes Sosa também se
apresentará no Rio, de 28
próximo a 2 de outubro, no
João Caetano.

Um grupo de arquite-
tos fecha na sexta-feira a
boate Marrakech promo-
vendo a-noite da Celebra-
tion of Spring.

Luiz Adolpho expõe a
partir de hoje suas iapeça-
rias na E\icatexpo.

Maria Helena e Harol-
do Buarque de Macedo
reuniram os amigos ontem
para jantar inaugurando
sua nova casa do Novo

'QUARTA-FEIRA

QUITUTES DA MENININHA - "Carurú" - Quiabo corta-
do miudinho, temperado com limão, guizado com cama-
rão seco moído, leite de coco, azeite de dendê e demais
temperos. Típico da cozinha baiana. Diariamente almoço
e jantar. Rua Vise. Pirajá, 484-A Sob. Tel.: 227-3965.

QUINTA-FEIRA ZD

4 pares
6 pares

desconto

desconto

15%
20%

Casas Olga acompanhando todos
os passos de homens, mulheres
e crianças que sabem
onde põem os pés.

JÈÊLlíÊL
CENTRO: Rua do Ouvidor, 122 — Rua 7 de Setembro, 82 a

135 — Rua Uruguaiana, 20 e 22 — Rua Gonçalves Dias, 75
ZONA SUL: Av. N. S. de Copacabana, 632 e 777-A 891 e
1088-A Lrjo. do Machado, 29 — Av. Ataulfo de Paiva, 320-A,
Leblon
ZONA NORTE: Rua Conde de Bonfim. 422 — Rua Dias da
Cruz, 59-A — Rua Carvalho de Sou:a, 300 — NITERÓI: Rua
da Conceição, 16 — PETRÓPOLIS: Av, 15 de Novembro,
844 - NOVA IGUAÇU: Av. Amaral Peixoto, 116

LES TEMPLIERS - "Supreme de Filet de badejo" - Com

molho à base de whisky e champagne. A guarnição à
vontade do freguês. "Pêra 

poché" ao champagne com
molho de morangos frescos — a sobremesa nobre. Av.
Borges de Medeiros, 3.207 - Lagoa. Tel.: 266-1901.
CANTINA SORRENTO — "Torta de Palmito e Camarão" -

Massa semi-folhada, recheada com palmito e camarões
refogados. Coberta com molho de camarão e tomate.
Gratinada. Prato típico da cozinha italiana. Av. Atlântica,
290-A - Tel.: 275-1148.

C
CANTINA BUONASERA - "Spaghetti ai Baccala" - Ba-
calhau refogado com cebola, tomate, pimentão, alho, sal-
sinha verde sobre o "Spaghetti". De sobremesa: "Cas-

satã Buonasera". Diariamente almoço e jantar. Rua Ge-
neral Urquiza, 104 - Leblon. Tel.: 294-2994.

1
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em Brasília para Mundo.

Zózimo Barroso do Amoral

Só casei mesmo por
cansa do Zapt-Zapt.

SÁBADO
LA RESERVE - "Loup de Mer à Ia Normande" - Filet de
robalo e "medalhões" de lagosta, cobertos com molho
branco, creme de leite e champignon. Acompanha -"fleu-

ron". Abre p/jantar. Dom. tb. almoço. R. Farme de Amoe-
do, 102 (Esq. Barão da Torre). Tel.: 247-0489.

DOMINGO
THE FOX Pub - "Galinha ao Molho Pardo" - Galinha
refogada com temperos, no seu próprio sangue. Acom-

panha batata cozida ou arroz. "Poisson à Ia façon du
Chef" — Filet de peixe grelhado, molho tártaro e purê
de batatas. R. Jangadeiros, 14-A - Tel.: 267-8633.

INGLÊSaos
SÁBADOS
AUDIOVISUAL,

INTENSIVO
AS7,10,13e16h

• -• • *

Dê o prato do dia do seu Restaurante pelo tel.: 235-7321.

Près: Vargas 509/16?
222:5921

L. Machado 29/317
265-5632

Conde de Bonlim, 297/2?
2640740

Não cobramos matricula

COGUMELO
DESFILA SUA

MODA NA
MENESCAL.

A Boutique COGUMELO
convida você para a mostra de
lançamento da sua coleção
primavera-verão.

Do desfile tomarão parte
os manequins de maior desta-
que'da temporada, que vesti-
rão os modelos da estonteante
moda jovem feminina da CO-
GUMELO..

Dia 22 de setembro, às 17
horas, na Galeria Menescal:
Av. Copacabana, 664. ¦•

Apareça você também.

Av. Copacabana, 664
lojas 6, 8 e 12.

Rua Constante Ramos,
34-A

Eu sabia que depois de casar
ia ser Zapt-zapt o dia inteiro.
Falei para o meu noivo: se
não der cortinas deenrolarda.
Decore eu nao caso. E agora
tenho zapt nó quarto, zapt na
sala, zapt ate no banheiro.
120 modelos, todos os tecidos,
assistência técnica gratuitae
garantia dc 5 anos. O que pode
uma noiva querer além dc
Zápt-Zapt?

da

"5
a decore

287-0836 267-1103
Rua Francisco Sá 65

PRESENTES

earel
SEMPRE PRESENTES...

JÓIAS RELÓGIOS

X' Rua Barata Ribeiro, 473.
Galeria Menescal - Copacabana.
Aerop. Inter. Rio de Janeiro
Centro Comercial - 3.° and. r-
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Mario
Pontes

GEOGRAFIA
INEXISTENTE

Y^%EREGR1N0 curtido
LS dos livros de Ma*

g chado, ainda não
me havia dado

conta de que eles mapeiam
com precisão uma restrita
porém diversificada geo-
grafia. Obrigado, pois, ao
autor do livro que tenho
agora diante dos olhos e
em cujas páginas essa
geografia se descobre e se
recoiistitui. Adquirir co-
nhecimentò ãa coisa é,
sem dúvida, fazer-me um
pouquinho mais rico de
conhecimento. Embora de-
va dizer sinceramente que
não me vou prender a es-
te livro. Pois prefiro seguir
novamente os passos dos
heróis machadianos e des-
cobrir eu mesmo a que
bairros e praças e ruas e
prédios e casas eles vão.
Constatar eu mesmo que
por mais asas que tenha
tido a fantasia ão escritor,
ela voou sempre tomando
como referência uma to-
pografia ãe curvas e cotas
perfeitamente assinaladas.

E contudo a revelação
deste livro me deixa me-
lancólico, pois graças a ela
sou conãuzião a uma ou-
tra descoberta, esta agora
minha e na, verdade um
tanto áesalentaãora. Seria
possível encontrar nos es-
critores contemporaneos
que, como Machaáo, fazem
do Rio o território sobre o
qual transitam suas per-
sonagens, uma geografia
tão sugestiva quanto aque-
Ia? Não, certamente. Mas
a negativa não implica
que os escritores áe hoje
estejam fazenão livros ne-
cessariamente inferiores,
nem que a ausência ãe
uma geografia em suas
obras seja por incapacida-
de de perceber os acidentes
circunãantes. Acont ece
que num romance geogra-
fia é cenário. A complexi*
dade ãe uma está em rela-
ção com a riqueza áa ou-
tra. E entre a época áe Ma*
chaão e a nossa, o Rio áe
Janeiro praticamente dei-
xou de ter geografia.

Uma cidade fornece ce-
nário à literatura quanáo
nela se equilibram — ou
pelo menos procuram equi-
librar-se — elementos na-
hirais e .artificiais capazes
de atender as exigências
de áiferentes aspectos da
viãa social e individual —
trabalho, diversão, cultivo
áo corpo, enriquecimento
áo espírito oti o simples
naãa-por-fazer. O Rio ãe
hoje concentra-se em um
só áesses aspectos, deâi-
canáo aos demais uma
atenção irrelevante. O Rio
constrói-se como uma
imensa caixa áe trabalhar.
Objeto que ãispensa bele-
za, pois para que o homem
trabalhe mais, sempre
mais, o bom mesmo é que
a caixa esteja conforme o
espírito áe desencanto do
mundo, sem o qual não é
possível estabelecer-se a
preeminência e por fim o
monopólio ãa atividade. E
quando se chega a tal pon-
to, o próprio lazer deixa de
ser vivido para ser apenas
praticado como um dever
a mais. Se não enfrento in-
fernos de desconforto, de
agressiviâaâe e ausência
de urbanidade para ir uma
vez por semana à praia e
ao futebol, sou tão suspei-
to de marginalidade quan-
to aquele que acha o dia
bonito e resolve feriá-lo por
conta própria. Ora, se o la-
zer é uma obrigação social
tão ãifícil áe cumprir
quanto o ganharás-o-pão-
com-o-suor-áo-teu-r osto,
eynbelezar os lugares âes-
tinaão à sua prática é fa-
zer algo para não ser visto
nem sentião. Puro ãesper-
dicio.

Tampouco há estilo,
numa caixa ãe trabalhar.
O Rio áe Machaáo podia
ter febre amarela e estru-
me áe cavalo pelas ruas,
mas era uma ciàaãe com
estilo. Talvez mistura áe

estilos hnportaáos, mas
esse mesmo coabitar áas
âiversas visões áo mundo
expressas na arquitetura
era por fim enriquecedor;
e a permanência, o senti-
do áe âuração, conferia
dignidaáe até mesmo ao
mais cafona, que pouco a
pouco adquiria inãiviãua-
liáaãe e acumtdava histó-
ria. Hoje, visto ãe qual-
quer ponto, o Rio aparen-
ta-se caãa vez mais a uma
linha reta traçaãa com um
lápis ci7izento. A moáerni-
zação da cidaáe é obra áe
itma árida mentalidade
tecnocrática. Excluíâo o
artista do processo de
transformação, a ciáaãe
conâena-se a ficar à mar-
gem da arte e do registro
artístico.

Talvez por isso ela só
inspire hoje manifestações
menores de arte, apres-
sadas peças literárias cujo
material é extraíáo áe
flashes áo cotiáiano, caãa
vez mais semelhante ao áe
qualquer granãe ciáaãe
construíãa com o mesmo
espírito, isto é, sem espíri-
to. Vejam como o romance
carioca — não falo, é cia-
ro, ão romance escrito no
Rio — foi pouco a pouco
refugiando-se nos subúr-
bios, de onde também já
começa a ser expulso. Nes-
ta carência de paisagens,
que resta ao romancista?
Trabalhar entre os cena-
rios de papel pintado âas
alegorias. Ou fazer um ro-
mance que tende a ser
constituído caãa vez mais
áe monólogos ou de áiálo-
gos inconseqüentes em me-
sas de bares aonde não
chegam os veráaãeiros rui-
ãos áo munáo.

Dirão que áe cenários
externos só o romance rea-
lista necessita. Lembrarei
que antes áe chegar ao fim
áo terceiro parágrafo, o
Ulisses áe Joyce já situou
Deáalus numa arquitetura
e numa paisagem áefini-
áas. Que Os Conquistado-
res de Malraux começa
com uma paisagem
progressivamente des ão-
braáa à meãiáa que se sobe
um rio, e que áe Justine a
Clea o quarteto áe Durrell
é tanto o romance do amor
moderno quanto o de uma
cidade minuciosamente
referida. Certo, por opção,
poãe-se fazer literatura
sem geografia, sem cena-
rio. Mas fazê-la assim por
obrigação ê naãa menos
áo que triste e empobrece-
áor.

Y^\AQUI a uma gera-
# I ção, quanáo al-

MS guém ler um ro-
mance sobre o Rio ãe ho-
je, saberá áele tão'pouco
quanto sabemos ãe São
Francisco ou. Chicago len-
ão agora as histórias que
por lá passam. De algo
ocorriâo no centro áa ci-
âaãe, em Ipanema ou na
Tijuca, seremos informa-
áos apenas que "Fulano
ãesceu áo táxi, avançou
para a porta enviãraçaãa
que se abriu diante dele,
cruzent o hall, entrou no
elevador e saiu no 39.° an-
dar áo granãe eãifício de
escritórios". Daqui a sé-
culos, quanáo picaretas
eletrônicas tiverem postt>
abaixo tuão isto que aí es-
tá, o Rio ãesta sétima ãé-
caãa ão século XX será
lembraào através de qua-
dros estatísticos que fala-
rão de sua pujança finan-
ceira ou industrial; mas
não terá um rosto na lite-
ratura. Na história artísti-
ca a ser escrita, o Rio de
hoje será um ãaqueles cia-
ros com que nos âepara-
mos áe vez em quanáo em
qualquer tipo ãe reconsti-
tuição ão passaáo e que
em geral tendemos a atri-
buir mais à incapacidade
do historiador ão que à in-
competência áos que no
momento correspondente

i tinham o dever de fazer
\ História.
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ARTHUR MOREIRA LIMA E l> A1HMIO

W$y-

No Seis c
Meia desta
semana, um
dos maiores
.intérpretes
mundiais de
C h o p i n —
Arthur Mo-
reira Lima —
e um grupo
des conheci-

do: Dadinho e seu Conjunto Regio-
mal. A ligação, aparentemente im-
provável, se deve ao chorinho, deno-
minador comum entre o artista in-
ternacional e o grupo santista cuja
maioria de integrantes vem ao Rio
pela primeira vez.

O pianista entra no palco, cami-
sa vinho de gola roulé, senta-se e é
muito aplaudido. Dá inicio ao espe-
táculo: sua parte é totalmente dedi-
cada a Ernesto Nazareth, com músi-
cas de quem gravou dois LPs em 1975.
As mazurcas e valsas de Chopin, e
todo um repertório que ele apresen-
ta durante o ano inteiro em vários
paises, parecem distantes. E' como um
carioca da gema que ele toca Bambi-
no. Batuque, Confidencias, Sarambe-
que e Espalhafatoso, mas Albino Pi-
nheiro, diretor do espetáculo, vê outra
característica no seu modo de tocar:

— O Arthur é um clássico de al-
ma popular. Se não fosse assim, ja-
mais poderia tocar Nazareth do jeito
que toca.

A apresentação do pianista no
Seis e Meia já estava programada
desde o ano passado. Com uma agen-
da sobrecarregadissima, era preciso
muita antecedência para marcar o
acontecimento, que foi recebido com
a maior alegria por Moreira Lima.
Vivendo em Viena há alguns anos,
ele passa de dois a três meses aqui,
quando se apresenta, descansa, revê
a familia, os amigos, reencontra o fu-
tebol. Desta vez, tem a oportunidade
de dedicar uma semana a uma de
suas maiores ciíríições: Ernesto Na-
zareth.

Uni dos fundadores do Clube do
Choro, Arthur Moreira Lima conside-
ra o chorinho a expressão mais vali-
da da música popular brasileira:

— E' também a de que mais gosto,
talvez por ser a mais rebuscada. E to-
car aqui, no João Caetano, é diferente,
exige uma atitude mais relachada, a
gente deixa muito para o momento,
não planeja. Batalhei bastante para
a divulgação do choro, e só espero que

O CLÁSSICO
E O POPULAR

UNIDOS
PELO CHORINHO

essa sua revalorização atual não seja
passageira. Comecei esse trabalho gra-
vando os dois LPs de Nazareth e não
pensei que fosse ter tanta repercussão
(foram vendidos mais de 50 mil có-
pias).

O entusiasmo de Arthur Moreira
Lima é patente. Albino diz que o seu
chachê é bem inferior ao da maioria
dos intérpretes que se apresentam
normalmente no programa: o pianis-
ta concordou em ajudar na vinda do
conjunto de Dadinho, escolhido pelo
próprio Arthur.

— Nunca tinha ouvido falar do
grupo, mas o Arthur pediu, e quem sou
eu para discutir com ele?

A cada número, Arthur é intensa-
mente aplaudido pela platéia, que grl-
ta bis e bravos! Depois de Espalhafa-
toso, ele conta ao público como conhe-
ceu Dadinho e seu Conjunto Regional.
Foi no Festival de Choros da Bandei-
rantes, do qual integrou o júri. E apre-
senta o grupo: Zé de Barros no vio-
lão, Milton no cavaquinho de centro,
Teco no acordeão, Luizinho no violão
de sete, Carlinhos no ritmo, Dadinho
no bandolim.

Lentamente, o grupo entra no pai-
co, olhando desconfiado para a pia-
teia. Todos meio sem jeito, sentam-se
no banco alto, não sabem se levantam
para agradecer às palmas. Mas é com
grande conhecimento de causa que to-
cam o primeiro número — Na Casa
do Teco, de Dadinho, Luizinho e Zé de
Barros, recebido com alguns gritos de
beleza do público.

Nos bastidores, Arthur Moreira Li-
ma se delicia com ò chorinho. Outro
Arthur, de sobrenome Moniz Ribeiro,

sofre: é o secretário do conjunto, que
não procura disfarçar o nervosismo:

— Você sabe o que significa sair
de Santos para se apresentar no João
Caetano do Rio? E' preciso nervos de
aço.

Dadinho e seu Conjunto Regional
existe como grupo há um ano e meio.
O mais novo é Milton, tem 18 anos.
Dadinho, na verdade Osvaldo Barto-
loto, tem 68 anos e é aposentado das
Docas de Santos. Um foi sabendo que
o outro tocava e acabaram marcando
dia para ensaios: às quartas e aos sá-
bados, na casa de Dadinho. E nesse
um ano e meio de grupo formado, já
se apresentaram no Teatro Munici-
pai de Santos e em vários clubes e or-
ganizações da cidade. Mas Rio de Ja-
neiro, mesmo para conhecer, para
muitos deles é a primeira vez.

O conjunto prossegue dando o seu
recado: Diabólico, de Zinomar, Entre
Amigos, de Garoto, Fim de Semana
em P aque tá, de João de Barro e Al-
berto Ribeiro, e Carmem, de Dadinho,
Luizinho e Zé de Barros. Seus compo-
nentes saem do palco entre perplexos
e satisfeitos:

— Estávamos multo nervosos, to-
do mundo acendendo cigarro e fu-
mando o fósforo, mas logo depois da
primeira música nos sentimos em
casa.

Encaram o espetáculo como a
maior oportunidade que já tiveram na
vida. São comerciários, funcionários
públicos, que tentam duas vezes por
semana reviver uma parte da música
popular brasileira. São poucos os que
sabem ler uma partitura, e Luiz, por
exemplo, não pegava no acordeão há
10 anos.

Arthur Moreira Lima volta para a
sua segunda parte. O público deleita-
se — não é todo dia que pode ver tal
pianista por CrS 12,00, e Arthur às
vezes jingando pra lá e pra cá na
banqueta, toca Apanhei-te Cavaqui-
nho e Labirinto.

Albino Pinheiro acompanha o rit-
mo e diz que considera a apresenta-
ção de Arthur Moreira Lima uma
grande vitória do Seis e Meia, que não
se encontra de forma nenhuma fc-
chado ao clássico. Mas há um pro-
blema:

— É preciso que o músico clássico
esteja aberto ao popular, e ninguém
pode negar a influência de Nazareth
em grande parte da nossa cultura mu-
sical. Acontece, porém, que não co-
nheço nenhum outro músico clássico
com tanta identidade com o popular
como o Arthur Moreira Lima. Antes de
ser o grande clássico, ele é um cario-
ca e sente profundamente as coisas
da cidade.

Nazareth continua a ecoar pelo
João Caetano. Arthur prossegue com
Dora, Escorregando, Fon-Fon. Dadi-
nho conta rindo que quando recebe-
ram o telefonema de Arthur Moreira
Lima acharam graça, pensaram que
era trote. E quando tudo foi confirma-
do, o que deu foi medo, tremedeira
mesmo, àquela hora já superada para
entrar no palco novamente.

Começam com Noites Cariocas,
de Jacob; Choro de Memórias, de Ari
Barroso; Nosso Romance, de Jacob;
Glória, de Bonfiglio de Oliveira e ter-
minam com Ingênuo, de Pixinguinha.

O-final do programa coloca Ar-
thur Moreira Lima e Dadinho e Seu
Conjunto Regional lado a lado. Tanta
economia foi por total falta de tempo
para ensaiar, mas a execução de
Odeon, de Nazareth, à primeira vista
por expressões tão opostas da música,
foi primorosa. Um critico de música
clássica escreveria que "houve um
diálogo perfeito entre o te-
ciado e as ^^IH*"*^
cordas..." E a
platéia com-
preendeu isso
muito bem,
pedindo bis
com entusi-

. asmo, no que
foi pronta-
mente aten-
dida.
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Heloísa Castelo Branco
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— Na igreja católica
ortodoxa da Rua Georges
Bizet, coração do seleto

XVI Arrondissement, quatro sa-
cerdotes concelebraram missa
cantada, de corpo presente, pela
alma de Maria Callas. O belíssimo
e comovido rito de despedida da
grande diva foi assistido por gran-
de número de personalidades, en-
quanto 2 riiil pessoas compri-
miani-se atrás dos gradis de fer-
ro, devidamente contidas por de-
zenas de policiais que se coloca-
ram na frente do templo.

Na entrada, uma montanha
de flores em coroas assinadas por
celebridades, a começar pelo Pre-
sidente da República, Giscard
oVEstairig. Entre outras, as de
Cristina Onassis e de Constanti-
nos Caramanlis, Primeiro-Minis-
tro da Grécia. No interior, ao la-
do de familiares e amigos da can-
tora, estavam seu primeiro mari-
do, o industrial italiano Gian-
Battista Meneghini, a sua vizinha
na Av. Georges Mandei, Catheri-
ne Deneuve, sua irmã Jacynthe e

Parii/UPI
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A Princesa Grace e Caroline assistiram, ao lado da irmã e de uma
sobrinha de Maria aos funerais na Igreja Ortodoxa de St-Etiennc

seu empresário Michel Glotz. E
ainda uma Onassis, Helene, prima
de Aristóteles. As Princesas Gra-
ce e Caroline de Mônaco chega-
ram cinco minutos depois da ceri-
mônia iniciada. Além das perso-
nalidades e familiares, dois gru-
pos destacavam-se na igreja: as
fisionomias de olhos grandes e ne-
gros, marcadas por sobrancelhas
espessas, gregas, ei belos e elegan-
tes rapazes.

Após uma hora de cantos e
incenso, teve início o cortejo em
direção ao cemitério Pére Lachai-
se, onde o corpo seria cremado. A
meio caminho da saída, a densa
fila é subitamente bloqueada. O
grupo de pessoas fora da igreja
provoca um movimento de em-
purrões, para conseguir lugares
melhores, mas alguém grita Bra-
vo Callas! e o cortejo volta a
movimentar-se em direção ao ce-
mitério.

Maria Callas morre para dar
vida eterna ao mito, talvez o últi-
mo do canto lírico no mundo.
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JOUBERT DE CARVALHO * 1900 j 1977

A MUSICA BRASILEIRA DEIXA UM
POUCO MAIS DE SER ROMÂNTICA

RTISTA? Ora, é aquele
sonhador que, peram-bulando pelas regiões
etéreas da vida, cuja
mente sufoca, nas

suas malhas, através dos objetos arbitra-
riamente sensibilizados, tem uma percep-
ção longínqua que se desenvolverá num
esquema extra-sensorial". Era essa a de-
finição que gostosamente dava a si mes-
mo o mineiro, de Uberaba, Jourbert Gon-
tijo de Carvalho, compositor, mais de 700
músicas editadas, médico ("fui um dos
primeiros a empregar a Medicina psicos-somática no Brasil"), nome de rua na ei-
dade paranaense batizada por uma de
suas canções, Maringá, obra-prima da
música popular brasileira, ao lado de Taí,
De Papo pro Ar (letra do poeta Olegário
Mariano) e Pierrô (letra de Pascoal Car-
los Magno). Jourbert de Carvalho mor-
reu ontem aos 77 anos, de pneumonia.Começou cedo. Aos oito anos de ida-
de, já havia feito uma valsinha, que ficou
sem nome, até que se mudou para São
Paulo, com a família e aí resolveu cha-
má-la de Cruz Vermelha. O pai, fazendei-
ro Tobias de Carvalho, mandou imprimir
as partituras e disse ao pequeno Joubert
que as vendesse às senhoras da alta so-
ciedade. O dinheiro reverteu para o hos-
pitai da Cruz Vermelha, recentemente
fundado na Capital paulista."É aí que o legítimo compositor e o
poeta, portadores de uma rede recepto-
ra supra-sensível, colhem as vibrações da
emissora universal, bipolarizando" melo-
dias e versos que ouvem com o ouvido ln-
terno e transmitem simplesmente. Não
necessitam de análises ou envoltórios in-
telectuais para fazerem sentir a poesia e
a música divina e excitante: o instante
da composição musical é semelhante ao
pensamento exposto, que vem, conjunta-
mente com a palavra, e se desenvolve tal
como uma semente em flor e fruto", cos-
tumava dizer, ultimamente impressiona-
do com a estética e a Filosofia ("Deus é
Ato Puro").

Numa versão mais leiga, afirmava
que "o músico é como o poeta", e, sem
fugir ao gosto inconfundível da época ro-
mantica, comparava-o ao "sujeito de na-
riz adunco e olhos azuis: nasce artista,
porque para ser músico não é necessário
beber, viver na boêmia, nada disso. Nun-
ca bebi, nunca fui homem de bares e bo-
tequins e, no entanto, tenho um repertó-
rio grande". E variado, pois Jourbert
compôs em quase todos os gêneros brasi-
leiros, desde cateretê, embolada, samba,
modinha, sem desprezar o fox, o tango,
a nimba e a canção francesa.

Na família, com outros 12 irmãos,
Joubert foi o único a ter nome francês.
Um dia, intrigado, perguntou o motivo
ao pai. Recebeu como resposta que era o
nome de um general francês: Insistiu:"Mas por que é que o senhor me deu esse
nome?" Resposta: "Meu filho, eu não sei
por quê. E só depois de muitos anos é quefiquei sabendo por que é que eu te dei
esse nome. Deus lá em cima olhou paraa multidão cá embaixo e apontou uma
meia-dúzia e, como você foi apontado,
precisava ter um nome diferente de to-
dos eles".

Era a época das valsas e dos tangos.
Em 1920, Joubert estava no Rio, onde vi-
veu como estudante rico, morando em
bons hotéis, para fazer Medicina. Um
dos seus maiores amigos era o filho do
higienista Oswaldo Cruz. Freqüentava
sua casa, costumava tocar piano, e a mu-
lher Oswaldo Cruz, apreciadora de tan-
go, pediu que batizasse um deles, o prefe-rido, com o nome de Cinco de Janeiro,
dia do seu casamento com o médico. As-
sim fez Joubert, mas o primeiro sucesso
só ocorreu em 1922."Joubert, olha o tempo como está
frio, chuvoso. Não te dá vontade de fazer
uma música?", perguntou-lhe o amigo
limar Machado, estudante de Engenha-
ria. Morava num hotel do Catete, na Rua
Correia Dutra, e estava com o amigo no
terceiro andar. "Hoje você não vai à es-
cola", disse-lhe limar. "Por que não?""Você disse que não gosta de chuva, mas
que quando chove você fica inspirado".' "É mesmo. Com chuva dá pra fazer. Va-
mos ao piano".

O piano estava no andar de baixo e
podia ser visto através da escada cir-
cular. Estava na hora de uma aula de
anatomia descritiva. E a decisão foi to-
mada. Os dedos correram pelo piano, e
pouco depois, estava pronta mais uma
composição. limar ficou entusiasmado:"Pelo amor de Deus, não perca isso, que
está bonito". A única mulher que mo-
rava na pensão atirou-lhe um cravo.
Joubert virou-se para o amigo e disse:"Estou consagrado." limar tinha rece-
bido um convite para comparecer a uma
festa na Tijuca, na casa de Pedro Fer-
nandes, dono da Tabacaria Londres. Con-
vidou Joubert. Uma senhora, ao saber
que estava presente o autor do tango
Cinco ãe Janeiro, pediu-lhe que tocasse
a música no piano. Joubert esquivou-se,
pediu o endereço da casa da mulher e
prometeu que um dia tocaria para ela.
Mas a orquestra parou, os músicos foram
comer e beber, outro rapaz chegou-se ao
piano e tocou alguma coisa. A mulher
sentiu-se novamente encorajada: "Ago-
ra, o senhor já pode tocar." Tocou o
Cinco dc Janeiro. "E o senhor não tem
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Ao piano, Joubert ãe Carvalho compôs em quase todos os gêneros, do cateretê à canção francesa

outras músicas?" "Tenho, sim, senhora."
E resolveu arriscar. Começou a tocar a
que tinha feito na mesma tarde. Os mú-
sicos voltavam. Animados, resolveram
pegar nos seus instrumentos e aoompa-
nhar Joubert. Primeiro, o violino, depois
um segundo, afinal toda a orquestra. "Eu
tremia na cadeira, nem acreditava que
a música fosse minha. Estava tão bonito,
que eu não acreditava." Todos queriam
saber quem era aquele, que música era
aquela. Foi quando uma lourinha che-
gou-se junto a ele e decidiu: "Esse é o
príncipe dos fox-trotes." "Esse vai ser o
nome", disse-lhe Joubert. O Príncipe,
imediatamente editado, foi um dos maio-
res sucessos no Rio, em 1922 e 1923.

Joubert de Carvalho já era um nome
conhecido. Continuou os estudos e come-
çou a namorar a que viria ser sua mu-
lher, Dona Elza Faria de Carvalho. Em
1925, defendeu uma tese que era a ten-
tativa de conciliar suas duas profissões:
Sopros Musicais do Coração, e formou-se
médico. Mais tarde, ele disse que era uma
brincadeira, já que a doença, de musical
não tem nada." O sopro é anomalia car-
díaca, fenômeno congênito, uma lesão de
válvula. Dá, às vezes, um ruído parecido
com uma nota musical. É uma tese total-
mente científica, baseada na observação
de três casos que acompanhei. Fui aprova-
do com distinção". E as gravações conti-
nuam. Em 1926, foi gravado outro tango
de sua autoria, Agonia, pelo irmão de
Vicente Celestino, o cantor Pedro Ceies-
tino. No ano seguinte, o casamento com
Dona Elza Carvalho, que lhe deu um fi-
Iho, Fernando Antônio. Nesse mesmo ano,
Gastão Formenti grava Canarinho e Ro-
linha. Francisco Alves, pelo selo Odeon e
com distribuição da famosa Casa Edison,
grava Traição e Castelo ao Luar.

No final de 1928, Joubert leu um
poema de Olegário Mariano, Cai Cai, Ba-
lão, e resolveu musicá-lo. Um amigo co-
mura, Pezzi, tenor do Teatro Municipal,
apresentou-o ao poeta. Olegário gostou e

Joubert ãe Carvalho,
na época em que era o

Príncipe ão Foxtrote

encomendou outra, Tutu Marambá. Jou-
bert passou a freqüentar a casa de Ole-
gário, e numa dessas oportunidades, en-
controu-se com o pintor Cândido Porti-
nari, que lhe pintou um retrato. "Com
Olegário, fiz uma porção de músicas:
Hula, De Papo pro Ar, Zingara. Acho que
umas 20 músicas ao todo". Com versos
de outro poeta, Adelmar Tavares, Jou-
bert teve outra composição famosa, Ta-
boada. No ano seguinte, já não é apenas
compositor. Começou a clinicar na Rua
Álvaro Alvim, na'Cinelandia, em pleno
coração do Rio antigo. De repente, nasce
um novo e grande sucesso, Taí.

Passeava Joubert de Carvalho pela
Rua Gonçalves Dias, no final de 1929,
quando o' gerente da Casa Melcdia, Sr
Abreu, chamou-o: "Venha ouvir o disco
de uma cantora nova." Era Carmem Mi-
randa, cantando Triste Jandaia. Joubert

ouviu e comentou: "Que interessante es-
sa cantora. Tem presença no disco. Gos-
taria de compor uma música para ela." O
gerente se voltou e disse para Joubert:"Taí ela chegando." Em pessoa. Carmem
Miranda. Joubert conversou um pouco
com a cantora e já saiu com uma música
pronta. Carmem Miranda morava perto
da Praça 15 e no dia seguinte recebeu a
visita de Joubert de Carvalho, com a
marchinha Taí, uma das mais cantadas
no carnaval de 1930. Vendeu 35 mil có-
pias, e foi o primeiro sucesso da cantora,
aquele que marcou de modo definitivo o
estilo de Carmem na música popular.
Joubert lembrava-se com saudades. Ao
lhe ensinar a música, disse-lhe que ficas-
se bem atenta a um detalhe, e a canto-
ra respondeu: "Não, não precisa ensinar
nada não, que na hora da bossa eu en-
tro com a boçalidade." Joubert achava
que Carmem "tinha muita presença,
muita personalidade, apesar de desafi-
nar."

Em 1930, já haviam sido gravadas A
Casinha de Meu Bem, Os Filhos âa Can-
dinha, Caboquinha, Sombrinha Azul,
Dá-se um Jeito, por Gastão Formenti
(além de Zingara, e De Papo pro Ar);
Neguinho e Gostinho Diferente, por Car-
mem Miranda; Sauáaãe Danaãa, Por que
Choro e Gostar ãe Alguém, por Jesy Bar-
bosa. Em 1931, Paschoal Carlos Magno
estava lançando uma peça, Pierrô, ven-
cedora do prêmio da Academia Brasileira
de Letras, e pediu a Joubert que fizesse
uma música sobre o tema. Segundo Pas-
choal, a letra foi feita em sete ou oito
minutos, lançada na estréia da peça, que
contou com a presença de Getúlio Var-
gas, e desde então ficou conhecida na voz
de Jorge Fernandes.

Os principais sucessos de Joubert de
Carvalho têm uma história curiosa. Ma-
ringá, um clássico, é exemplar. Joubert,
em 1931, procurou o Ministro da Viação,
José Américo de Almeida, porque pre ten-
dia um lugar de médico no Instituto dos

Marítimos. Perguntou a Rui Carneiro,
oficial de Gabinete e futuro Senador, co-
mo devia proceder. Recebeu a sugestão
de fazer uma música sobre a seca, que
afligia o Nordeste: "Diga-me uma coisa:
onde é que nasceu o Ministro José Ame-
rico?" A palavra Areias não parecia boa
para o compositor. "E você, Rui, onde é
que nasceu?" "Eu nasci cm Pombal",
respondeu Rui. "Ah, está ótimo, Pombal
dá uma boa rima". E ali mesmo fez os se-
guintes versos: "Antigamente uma ale-
gria sem igual / Dominava aquela gente
ãa ciãaáe áe Pombal / Mas veio a seca,
toâa a chuva foi s'embora / Sò restando
então as água / Dos meus óio quanâo
chora.

Precisava de outro nome clc cidade e
perguntou a Rui: "Onde a seca foi mais
rigorosa?" Foram citados vários lugares,
entre eles o Município de Ingá. "Então,
é a Maria do Ingá", e logo Maringá. "Mal
sabia eu que havia de ter esse destino
sublime, indo parar no Norte do Paraná
para batizar essa próspera cidade". Gas-
tão Formenti gravou Maringá em 1932, c
logo a música virou um sucesso mun-
diai. No ano seguinte, Joubert era médico
do Instituto dos Marítimos e foi subindo
até chegar a diretor do hospital.

A cidade de Maringá, em 1957, con-
vidou Joubert de Carvalho para inaugu-
rar uma rua com o seu nome. A antiga
Rua Bandeirantes abriga uma placa de
bronze com os dizeres: "Rua Joubert de
Carvalho, compositor da música que deu
nome à cidade". Houve festa, Prefeito,
Arcebispo, muítidão, e um homem com
uma criança no colo: "Beija o doutor,
minha filha". Dizia o compositor que es-
se momento foi de grande emoção, ele
não agüentou mais: "Chorei." O batismo
da cidade foi feito por uma inglesa, Eli- '¦
zabeth Thomas, mulher de Henry Tho-
mas, presidente da Companhia Melho-
ramentos do Norte do Paraná, que esta-
va construindo muitas cidades. Uma ain-
da não tinha nome. Várias reuniões, to-
dos procurando, nada. Numa dessas reu-
niões, Dona Elizabeth falou: "Estão pro-
curando um nome? Pois há o nome de
uma canção linda, Maringá."

"Dona Elizabeth", dizia Joubert, "fi-
cava muito impressionada com os cabo-
cios que ela ouvia cantar Maringá, to-
das as noites, descansando do trabalho
nos cafezais." E foi criado o distrito dc
Maringá, no dia 10 de maio de 1947. Jou-
bert queria apenas contar a história da
Maria do Ingá, uma cabocla dos sertões
do lendário Nordeste, acossado pelo fia-
gelo da seca, que parte do Pombal numa
leva e conhece, no caminho, o caboclo
com quem se vai abraçar. A cabocla dei-
xou um vazio na alma ingênua e apai-
xonada do caboclo, mas, em 1972, Joubert
diz que os dois vão se abraçar no LP .4
Ciãade que Nasceu áe uma Canção,
quando ele foi convidado para os 25 anos
de Maringá.c OMO médico, orgulhava-se de

ter introduzido no Brasil a
Medicina psicossomática. Uma
vez, no Instituto dos Maríti-
mos, um paciente se queixoude dores no estômago. Joubert defendia

a tese de que toda pessoa possui duas
doenças: a que tem e a que pensa quetem. O paciente não queria tirar uma
chapa, alegando que viajaria para San-
tos no dia seguinte. "Ah, o senhor vai me
dar um remedinho, que vai me curar, eu
tenho certeza". Joubert refletiu: "Esse jáestá curado". Receitou uns comprimidos
de peridrol de magnésio, um antiácido,
para depois do almoço e do jantar. "Pois
bem, eu receitei, ele" embarcou, foi em-
bora pra Santos, e uma semana depois
ele voltava".."Oh, doutor, eu vim cá no-
vãmente para saber do senhor se eu pos-so repetir o remédio". O Dr Joubert de
Carvalho não sabia mais qual era o re-
médio. "Mas ele contou novamente a
história, e aí eu fiquei sabendo. Estava
completamente bom, só queria andar
com uns tubos no bolso, para o caso de
novamente passar mal. Eu perguntei, en-
tão: Mas o que foi que eu receitei paravocê? Ele tirou do bolso um tubo de Ato-
fan, remédio que cai no estômago e é pradoer mesmo. Havia comprado um reme-
dio errado. E passou muito bem com o
remédio errado".

Decepção, teve uma, com um dos fes-
tivais internacionais da canção. Escreveu
várias músicas, entre elas Chuva âe Es-
trelas, de que muito gostava, mas ela não
foi incluída nem na seleção das 300 pri-meiras. Logo depois, Joubert participou
de dois concursos de seresta e tirou o pri-meiro lugar em ambos, com Sol na Es-
traâa e A Flor âa Viáa. Reclamava con-
tra "isso que se ouve por aí, que você não
sabe se é música ou o que é". Mais tarde,
referiu-se a esse tipo de música como"hormonal, dentro desse hormônio de pu-herdade que quer movimento, com muito
de sexo nisso." Achava que sua música,
do "tipo contemplativo" está abandona-
da. Admirava Roberto Carlos, Chico
Buarque, Tom Jobim, Vinícius e Baden
Powell. Dizia que "esses são gente boa",
certamente pela afinidade que o ligava a
todos: "tocam a alma da gente, dão opor-
Umidade de sentir que somos huma-
nos".
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Cinema
ESTRÉIAS

CARRIE, A ESTRANHA (C»rrie), de Brian de Palme. Com

Sissy Spaccck, John Trevolla, Piper Uurie, Amy Irving e

Williem Katt. Veneza (Av. Pajtour, 184 - 226-5843), Co-

medoro (Rua Haddock lobo, 145 - 264-2025): I4h30m,

I6h20m, lShlOm, 20h, 2lh50m. (16 anos). Uma adolescente

desajeitada, vitima de chacotas dos coleejí.s, desenvolve

inconscientemente poderes extra-sensoriais. Versão da no-

vele de Stephen King. Produção americana.

MANSÃO MACABRA (Burnt Offerings), de Dan Curtis. Com

Karen Black, Oliver Rced, Burgess Meredith, Bette Davis

e Elleen Heckart. Odeon (Praça Mehetma Gandhi, 8 -

222-1508) Ópere-1 (Praia dt Botafogo, 340 - 246-7705),

l.blan-2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 - 227-7805): 13h30m,

I5h40m, 17h50m, 20h, 22hl0m. América (Rua Conde de

Bonfim, 334 - 248-4519): a partir das I7h50m. Astor (Rua

Ministro Edgar Romero, 236): 14h50m, 17h, I9hl0m,

21h20m. (18 anos). As atribuladas ferias de um casal c

seu filho de 12 anos cm uma velha casa alugada. Estia-

nhas ocorrências dão a impressão de que a mansão possui
vidi própria. Produção americana.

ANO 2003... OPERAÇÃO TERRA (Future World), de Ri-

chard T. Heffron. Com Peter Fonda, Blythe Danner, Arthur

Hill, Yul Brynner • John Ryan. Carioee (Rua Conde de

Bonfim, 388-288-8178), Roxy (Av. Copacabana, 945 -

236-6245)1 13h30m, 15h40m, 17h50m, 20h, 22hl0m. São

luit (Rue Machado de Assis, 74 - 225-7679): a partir das

17h50m. Imperator (Rua Dias da Cruz, 170 — 249-7982):

I4h50m, 17h, 19h10m, 21h20m. (14 anos). A partir de

imanhl no M»dur»ira-1. Retomada do tema de Westworld,

mesclando terror • ficção científica. O supercentro de pra-

zeres dt Oelos, povoado t operado por robâs, recebe a

visitl de uma comentaries d» TV « um repórter de iornal,

convidados a conhecer suas várias seções: Mundo do Fu-

luro, Mundo do» Sonhos, Mundo Romano, Mundo Medieval.

Produção «mericana.

O MENINO DA PORTEIRA (Brasileiro), de Jeremias Moreira

Filho. Com Sérgio Reis, Jofre Soares, Maria Vianna, Jorge

Karam e Márcio Costa. Império (Praça Floriano, 19 -

224-5276): 13h30m, 15hl5m, 17h, I8h45m, 20h30m, 22h

15m. Scil» (Praia de Botafogo, 320 - 246-7218), Tijuca-

Palac» (Rua Conde de Bonfim, 214 - 228-4610): de 2a.

a 6a., a partir das 15hl5m. Sábado e domingo a partir
das 13h30m. (10 anos). História sentimental baseada na

música sertaneja de luizinho * Tcddy Vieira, tendo como

protagonista um menino de fazenda que abre a porteira

para passagem do boiadeiro, ganhando como recompensa

uma toada sertaneja.

19 MULHERES E UM HOMEM (Brasileiro), de David Cardoso.

Com David Cardoso, Helena Ramos, Caroline Linsay e ZeÜa

Diniz. Piau (Rua do Passeio, 78 - 222-1709): de 2a. a

sábado, às lOh, 12h, 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Domingo,

a partir das 14h. Coral (Praia de Botafogo, 316 - 246-7218):

de 2a. « óa., a partir das lóh. Sábado e domingo, a par»ir
das 14h. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 - 235-4895),

Art-Tijue» (Rua Conde de Bonfim, 406 - 288-6898), An-

Méier (Rua S. Rabelo, 20 - 249-4544), Art-Madureira (Shop-

ping Center de Madureira): a partir das 14h. (18 anos).

Aventura envolvendo 19 universitárias que alugam um

ônibus par» uma viagem ao Paraguai e, num dos pontos
da estrada, sofrem todo tipo de violência atacadas por um

bando de cinco fugitivos da Casa de Detenção.

PRA FICAR NUA... CACHÊ DOBRADO (Brasileiro) - A

distribuidora não forneceu dados sobre o filme. Pathé

(Praça Floriano, 45 - 224-6720), Paralodos (Rua Arquias

Cordeiro, 350 — 281-3628), Bruni-Copacabana (Rua Barata
Ribeiro, 502 — 255-2908), Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bon-

fim, 379 — 268-2325): sem indicação de horários. (18 anns).

CONTINUAÇÕES

16h30m, 19hl5m, 22h. 6a. • sábado, is 131), 15h45m, 18h

30m, 21hl5m, 24h. Melro-Boavist» (Rua do Passeio, 62
222-6490), Rio (Rua Conde de Bonfim, 302 -

254-3270): 13h20m, 16h05m, 18h50m, 21h35m. Rio-Sul (Rua
Marquês de São Vicente, 52 - 274-4532): 13h45m, lóh

30m, 19hl5m, 22h (18 anos). Filme de »usp»ns», envolven-
do líderes da organização terrorista Setembro Negro que

planejam um ataque- de proporções violentas no Esládio
Olímpico d* Munique.
¦fc-JC A excelente trilha sonora d» John Williams » o há-
bil roteiro d» Ernest lehman, Kcnneth Ross • Ivan Moffat
são as principais -garantia» de suspense contínuo. (F.M.)

UMA PONTE LONOE DEMAIS (A Bridg» Too Far), de Richard

Attcnborough. Com Dirk Bogarde, James Caan, Michael Cai-

ne, Sean Connery, Edward Fox, Elliott Gould, Gen» Hack-

man, Anthony Hopkins, Laurenco Oliver, Robert Redford e

Liv Ullmann. Sant» Alie* (Rua Barão d» Bom Retiro, 1095
201-1299), Rotário (Rua Leopoldina Rego, 52 - 230-1889):

d» 2a. a óa., às 17h, 20h. Sábado • domingo, a partir das
14h (16 anos). -Versão do livro de Cornelius Ryan. Super-

produção americana relatando uma operação empreendida

pelos aliados em setembro de 1944 a fim de antecipar o
fim da guerra. O título se refere à tentativa de alcançar
uma ponte em Arnhem, de onde seria desfechada ofensiva
sobre a área industrial do Ruhr.
•fa De todas as recentes superproduções essa é, sem dú-
vida, a mais interesante. A história — o lançamento de
tropas americanas e inglesas na Holanda, em setembro do
44, por trás das linhas de defesa nazistas — parece feita
para falar da rivalidade entre os Generais Patton e Mont-

gomery. Mas o que realmente importa — nesse filme em .

que os Ingleses criticam a si mesmos e insinuam certos elo-
gios à eficiência americana — é seguir o modelo de su-
perprodução á americana, isto é: muita gente famosa no
elenco, muitos figurantes e uma infinidade de efeitos es-
peciais. (J.C.A.)
ÓDIO (Brasileiro), de Cario Mossy. Com Cario Mossy, Átila
lório, Ana Paula Lombárdi e Celso Faria. Roma-Bruni (Rua
Visconde de Pirajá, 371 - 287-9994): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h (18 anos). Um advogado testemunha o massacre de

pessoas de sua família e decide fazer justiça pelas próprias
mãos.
-fc Imitação rasteira dos subfilmes italianos e americanos

que procuram provar a necessidade de um banho de san-

gue de iniciativa privada, já que a polícia, aparentemente,
tem o estranho hábito de preferir a liberdade dos crimi-

nosos às capturas por métodos vetados cm lei. (E.A.)

OS AMORES DA PANTERA (Brasileiro1, de Jece Valadão.
Com Vera Gimenez, Reinaldo Gonzaga, Roberto Pirilo, Paulo
César Pereio, Renato Coutinho, José Augusto Branco, Ana

Maria Kreisler e Susana Faíni. Vitória (Rua Senador Danlas,
45 - 242-9020): 13h40m, 15h45m, 17h50m, 19h55m, 22h.
Capri (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 226-7101): de 2a. a
óa., às 15h45m, 17h50m, 19h55m, 22h. Sábado, e domingo,
a partir das 13h40m. Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca,
54 - 390-2338). Olaria: 14h45m, 16h50m, 18h55m, 21h (18
anos). Drama policial baseado em história de José Louzei-
ro. Principais personagens: uma pantera da alta sociedade,
o amanle, o ex-amante • outros ricos ociosos reunidos nu-
ma casa junto a uma praia deserta. A morte de uma prós-
titula trazida de São Paulo leva à eliminação da testemu-
nha e o caso se torna conflito entre traficantes de entor-

pecentes.
•éf Esta produção curiosa sugerida polo caso Angela Di-
niz se descaracteriza entre o desejo natural de cativar a

platéia com elementos quentes da crônica poiicial e a pro-
cura excessivamente ambiciosa de pintar um quadro de
decadência social. Abordando intocável» da cocaína, Vala-
dão produz um filme com certas características entorpe-
centes, a começar pelo enfoque plácido, insinuante da (mui-
to boa) fotografia. Exatamente o contrário da provocação
salutar latente no argumento de Louzeiro. A destacar, aci-
ma das posturas hollywoodianas de Vera Gimenez: e Pereio,
a discrição de Roberto Pirilo (surpreendente), Renato Couti-
nho, Susana Faíni e Emanuel Cavalcanti. (E.A.)
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DERSU UZALA (Dersu Uiala), de Akira Kurosawa. Com Youli

Solomine e Maxime Mounzouk. Complemento: A Pedra da

Riqueza, de Vladimir Carvalho. Novo Pax (Rua Visconde de

Pirajá, 351 - 287-1935): 13h30m, lóhlSm, 19h, 21h45m.

Às 2as.-feiras não há sessão às 21h45m (Livre). Baseado no

livro de Vladimir Klavdievtch Arseniev e ganhador do Os-

car de Melhor Filme Estrangeiro de 1976. O filme, com

fotografia de Takao Satlo (o mesmo fotógrafo do Dodeska-

den), conta a história de um explorador e um guia em mis-

sáo de reconhecimento na Rússia do inicio do século, mos-

Irando o confronto entre a comunhão com a natureza (Der-

ru, o caçador) e a civilização (Arseniev, o cartografo).

+-fc-yk--H-* Mais que o poema de exaltação a um univer-

so ainda quase intocado pelos ecocidas, esse filme, prati-
camente sem precedentes, é um grande lamento em torno

de um elo perdido, aquele que integrava o homem com a

natureza. Dersu Uiala tem a marca de Kurosawa na fixa-

ção do comportamento humano mas, sobretudo, a capaci-

dade do cineasta para transmitir experiências — a sua e a

do escritor-explorador Arseniev. (E.A.)

O ENIGMA DE KASPAR HAUSER (joder Fur Sich Und Gott

G»g*n Ali»), de Warner Herzog. Com Bruno S., Brigitt» Mi-

ra, Willy Semmelrogge • Jenry Van Lyck. Caruso (Av. Co-

pacabana, 1 326 - 227-3544) 6p»ra-2 (Praia de Botafogo,

340 — 246-7705): 17h50m, 20h, 22hl0m (10 anos). Sétimo

longa-metragem de Herzog • o primeiro a ser exibido co-

mercialmente no Brasil. Baseado num fato verídico ocorrido

no início do século passado < que originou uma série d»

livros sobr» um estranho personagem.
JH^fjfjt-k O ponto de partida é um fato real, a história

de Kaspar Hauser, que apareceu num domingo de maio de

1828 n» Grande Praça de Nuremberg, imóvel, muito sujo,

com uma carta na mão esquerda. Não sabia falar, balbu-

ciava com dificuldade algumas palavras, não sabia cami-

nhar, não sabia ler nem escrever e só comia pão. Herzog

usa o processo de educação e de adaptação de Kaspar à

vida na cidade como um meio de criticar a sociedade atual,
"porque nada mudou entre nós. Kaspar hoje seria interna-

do numa clínica psiquiátrica e perseguido por curiosos e

pela imprensa sensacionalista". Uma só coisa a lamentar

nessa primeira apresentação comercial de um filme d» Her-

zog entre nós: a cópia está dublada em francês, (J.C.A.)

TRÁGICA OBSESSÃO (Obsession), de Brian de Palma. Com

Cliff Robertson, Geneviève Bujold, John Lighgow * Wanda

Blackman. Copacabana (Av. Copacabana, 801 - 255-0953):

I5h45m, 17h50m, 19h55m, 22h (14 anos). História de mis-

tério • íuspens» filmada em Nova Orleans e Florença. Um

homem investiga o seqüestro da mulher • da filha, ocor-

rido no décimo aniversário d» seu casamento. 
'Produção

americana.
-fC-fC^-JC Mesmo certos efeitos e soluções modernosas em-

pregados por Brian de Palma não são suficientes para di-

minuir o Interesse e o fascínio deste belo filme, não somen-

te uma tocante homenagem mas também rigoroso estudo

crítico do cinema hitchcockiano e o conseqüente exercício

do suspense. De quebra, uma magistral partitura do mestre

Bernard Hermann. (M.R.F.)

NASCE UMA ESTREIA (A Star Is Bom), de Frank Pierson.

Com Barbra Streisand, Kris Kristofferson, Gary Busey, Oli-

vor Clark e Vanetta Fields. Leblon-l (Av. Ataulfo d» Paiva,

391 — 227-7805): 13h30m, 16hl5m, 19h, 21h45m. Tijuca

(Rua Conde de Bonfim, 422 - 288-4999): a partir das 19h

(16 anos). Um músico de rock d» grand» popularidade, já

meio destruído pela bebida e pelo comportamento irres-

ponsável com os empresários, encontra ao acaso uma can-

tora desconhecida num bar. Casam-se, ela começa a cantar

nos shows do marido e, aos poucos, o prestígio do can-

tor diminui e o da mulher cresce.
-fc-fc A fotografia de Robert Surtess é a melhor atração

nesse musical em que Barbra Streisand (intérprete, produ-

lora, autora de algumas músicas e orientadora dos nume-

ros musicais) tenta conciliar o seu estilo musical com o

gesto tenso e som estridente das guitarras do rock. En-

tre uma canção e outra, uma historinha de amor à maneira

antiga: fusões, pòr-de-sol, beijos suaves e uma cabana afãs-

tada de tudo. (J.CA.)
DOMINGO NEG~RO (Black Sunday), de John Frankenheimer.

Com Robert Shaw, Bruce Dern, Marthe Keller, Fritz Weaver

. Steven Keats. Condor-Copacabana (Rua Figueiredo Maga-

Ihães, 286 - 255-2610): d« domingo a 5a., Is 13h45m,

CÁRCERE DE FÊMEAS (Prigione di Donne), de Brunollo Ron-
di. Com Martine Brochard, Marilu Tolo, Ema Schurer e Katia
Kristine. Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — ... .
390-2338): 14h30m, 16h15m, 18h, 19h45m 21h30m. (18
anos). Mulher injustamente condenada à prisão convive
com outras vítimas de um sistema carcerário vicioso. Pro-
dução italiana. Último dia.
-)C Filme chato, desonesto e metido a sério. Sugere pornô-
grafia e mostra uma sucessão de clichês com discurso ma-
cante sobre a prisão. Nada de novo. Como espetáculo, itu-
de seu público cativo. (R.M.)

•¦«Y-K-ll-K Com Cary Grant, um dos melhores intérpretes
de seu humor, e James Mason fazendo um vilão exemplar,
Hitchcock realiza um de seus thriller» mais divertidos.

(E.A.) 

ESTA TERRA E' MINHA TERRA (Bound for Glory), de Hal
Ashby. Com David Carradinc, Ronny Cox, Mclinda Dillon,
Gail Strickland e John Lchne. Studio-Paissandu (Rua Sena-
dor Serguoiro, 35 — 265-4653): 19h30m, 22h. lagoa Drive-

In (Av. Borges de Medeiros, 1 426 - 274-7999): 20h, 22h

30m. (16 anos). História de Woody Guthrie (baseada na
sua aulobiografia), famoso compositor e cantor de música
folk, nos Estados Unidos, década de 30, quando a Depros-
sáo eslava no auge. O filme teve sois indicações para o

Oscar, ganhando duas: a de melhor fotografia (Haskell
Woxler) e melhor adaptação musical (Leonard Rosonman).

ifMif Retrato sincero de um cantor-compositor que vi-
veu o protesto (om vez de viver à custa do mesmo), prefe-
rindo a audiência dos trabalhadores explorados — ao ar

livre ou nos recintos de arregimentação sindical — aos con-.
tratos que o impediam de cantar coisas incômodas, como
fome e desemprego. Excessivamente longo (148 minutos),
mas digno do interesse de quem não preferir um progra-
ma de amenidades. (E.A.)

VAI TRABALHAR, VAGABUNDO (Brasileiro), de Hugo Car-
vana. Com Odete Lara, Paulo César Pereio, Nelson Xavier
e Hugo Carvana. Cinema-1 (Avenida Prado Júnior, 286 —

275-4546): 14h40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h. (18
anos). Lembranças de um Rio que está desaparecendo, ou

já desapareceu, depois dos viadutos, arranha-céus e no-
vas ordens de progresso. Exaltação do último carioca.

i(+í_ Boa comédia sobre esto personagem meio real

meio ficção criado polo anedotário popular do carioca, o

malandro. Um estilo de encenação simples e que deixa
amplo espaço para a criatividade dos atores: Carvana,
Nelson Xavier e Pereio. (J.C.A.) ^^^

LADRÕES DE CINEMA (Brasileiro), de Fernando Coni Cam-

pos. Com Milton Gonçalves, Antônio Pitanga, Wilson
Grey, Grande Otelo, Lutero Luiz, Ruth de Souza, Regina
Linhares e Tamara Taxman. Jói» (Av. Copacabana, 680 —

237-4714): 14h40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h. (14
anos). Comédia. Foliões do morro do Pavãozinho roubam
o equipamento de filmagem de uma equipe americana,
em pleno carnaval. Cada um tem uma idéia para o enredo
e resolvem fazer um filme que depois é lançado pelos
americanos com o título de Swe«t Thievei (Doces ladrões).
-^^t-^- Um filme sobre a aventura do cinema no Brasil.

Um bloco de índios rouba a câmara de uma equipe ame-

ricana que filmava o carnaval. Na favela, os ladrões re-

solvem encenar a Inconfidência Mineira como um des-

file de escola de samba. Idéia original, espetáculo di-

vertido e debochado, bom desempenho dos atores. A

encenação não evita, porém, certa monotonia. (R.M.)

DELICIOSAS TRAIÇÕES DO AMOR (Brasileiro), de Domin-
mingos Oliveira, Tereza Trautman « Phydias Barbosa. Com
Ana Maria Magalhães, Luis Delfino, José Wilker e Cristina
Ache. lido-1 (Praia do Flamengo, 72 - 245-8904): 15h40m,
17h20m, 19h, 20h40m, 22h20m. (18 anos). Quatro histórias
livremente adaptadas do livro Ntgro do Amor, de Marquês
de Sade, e ambientadas no Brasil de hoje. Até sexta.
-<t*K Comédia erótica realizada com bom gosto e sensi-
bilidade. (E.A.)

REAPRESENTAÇÕES
IRMÃS DIABÓLICAS (Sisters), de Brian de Palma. Com
Margot Kidder, Jannifer Salt, Charles Durning, Bill Finley
e Lisle Wilson. Lido-2 (Praia do Flamengo, 72 — 245-8904):
14h40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h. (18 anos). Duas
irmãs xifópagas, separadas por cirurgia, idênticas, são as
protagonistas desta história de suspense. Uma das duas é
assassina e seu comportamento criminoso é testemunhado,
pela janela, por uma vizinha repórter. Produção americana.

INTRIGA INTERNACIONAL (North by Northwest), de Alfred
Hitchcock. Com Gary Grant, Eve Marie Saint, James Mason,
Jossle Royce Landis e Leo G. Carroll. Cinema-2 (Rua Raul
Pompéia, 102 — 247-8900): 19h, 21h30m. (Livre). Uma his-
tória em torno de confusão de identidade, qu» começa em
Nova Iorque, toma o rumo de Chicago • vai chegar ao
clímax no Mont» Rushmor», Dacot» do Sul, no monumen-
to nacional com as gigantescas fisionomias em pedra dos
Presidente» Lincoln, Washington, Jefferson • Roosevelt. Pro-
dução americana.

AS AVENTURAS DUM DETETIVE PORTUGUÊS (Brasileiro),
de Stefan Wohl. Com Raul Solnado, Jorge Dória, Msra

Rúbia, Grande Otelo e Fregolente. Excelsior (Rua Mijar
Ávila, 455): 15h, 17h, 19h, 21h. (10 anos). Comédia. O
desaparecimento de um elevador e seus ocupantes" num
edifício de Lisboa leva um português a ação detetivesca
no Brasil, com estágios em Londres e Zurique.
-fc-fc Enfim, uma comédia brasileira que não é pornô
nem chanchada. Em seu segundo longa-metragem, Wohl

conta uma. história original, cujas loucuras satíricas exi-

giam um Groucho Marx. O protagonista é o comediante

português Raul Solnado, mas a melhor atuação pertence
a Otelo, o quebra-galho que só aceita ir a São Paulo

quando encontram uma fórmula para a praia ir junto. (E.A.)

A PISCINA MORTAL (The Drowning Poel), de Sluart

Rosonberg. Com Paul Newman, Joanne Woodward, Tony
Franciosa e Linda Haynes. Studio-Tijuca (Rua Desembjrga-

gador Isidro, 10 - 268-6014): 15h, 17h, 19h, 21h. 06
anos). Novas aventuras d» Harper, o detetive particular
criado por Ross MacDonald. O detetive d» Los Angeles
vai a Nova Orleans por Insistência d» íris Deveraux (Wood-
ward), milionária cujos caso» vêm lendo delatados em

cartas anônimas ao marido. A tram» «nvolv» disputa da

direitos de exploração de petróleo • misteriosos assassina-

tos. Produção americana.
~-)C-)C 

Aventura policial Inspirada num personagem dás-

sico do cinema americano, o detetiv» particular, o herói

dotado de uma visão especialmente sensível, capaz de

ver com clareza uma história quo aos olhos do espectador
é só mistério e confusão. (J.C.A.)

A NUDEZ DE ALEXANDRA (Franco-Brasiloiro), de Pierre Kast
Com Joan-Claude Brialy Alexandra Slewart, Jece Valadáo,
Hugo Carvana, Ana Maria Miranda e Fernanda Bruni. Rica-
mar (Av. Copacabana, 3Ó0 - 237-9932): lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos). Um empresário francês se apaixona por
negócios e mulheres brasileiros. Outro francês, empenha-
do em fazer um filme sobre o Brasil, usa o primeiro como

protagonista, mesclando personagens do Brasil Colônia com
outros da atualidade.

irif Muitos (e elegantes) movimentos de câmara neste
filmo foito como um passeio circular cm volta de um per-
sonagem do Rio de hoje (um empresário francês ligado ao
comércio de imóveis) e um personagem do Brasil Colônia
(um governador empenhado em conquistar todas as mu-
lheros da cidade). Ás vezes excessivamente falado, às ve-
zet um brinquedo muito solto e ingênuo. (J.C.A.)

KIllER KID, VIVO OU MORTO (Killer Kid, Shoot on Sight),
de Loopold Lahola. Com lerence Hill, Carole Gray, Giaco-
mo Rossi Stuart e Peter van Eyck. Programa complemen-
tar: Quando o Sexo É Pecado. Orly (Rua Alcindo Guana-
bara, 21): de 2a. a óa., as lOh, 13h20m, 16h40m 20h.
Sábado e domingo, a partir das 13h20m. (14 anos).
TÉr Intolerável western germano-iugoslavo. Produção hrbri-
da em que Terence Hill é o chamariz, mas aparece pouco
(e mal), e Peter van Eyck, que conheceu melhores dias
em Hollywood, se mostra decadente e inexpressivo. (H.G.J.

INTERNATO DE MENINAS VIRGENS (Brasileiro), de Osval-
do de Oliveira. Com Sérgio Hingst, Elizabeth Hartman,
Zilda May o, Aldine Mullcr e Mareia. Fraga. Programa com-
plomcntar: Kung Fu contra a Garra d» Aço. Rex (Rua Ál-
varo Alvim, 33 - 222-6327): 14hl0m, 17hl5m, 20h20m.
(18 anos). A/lelodrama de pretensões eróticas e elementos
de violência, ambientado em um reformatório para jo-
vens.

_ Produção de intolerável inépcia profissional e inidê-
nca a partir do título, que não tem relação com o relato.
Imitação tonta de subfilmes estrangeiros de ambientação
penitenciária com elementos de lubricidade vistos com
a grosseria da pornochanchada. (E.A.).

TERREMOTO (Earthquake), de Mark Robson. Com Chari-
ton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, lorne Greene

e Goneviéve Bujold. Condor-Largo do Machado (Largo do
Machado, 29 - 254-7374): 14h40m, 17h, 19h20m, 21h40m.
(16 anos). Produção americana. Confidencia de episódios
diversos tendo como traço de uniãb os riscos de um terre-
mo:o e, depois, vários abalos sísmicos que des|rocm uma
cidade.
*&* Uma ruidosa demonstração dos extremos a que pode
chegar a divina ira quando um marido (Heston) resolve
trocar a mulher velha (Ava) por um» «mant» jovem (Bu-
jold) numa cidade onde ladrões d» carros atropelam crian-
cinhas, a polícia briga -entre- si e os construtores só pensam
em edifícios mais altos. (J.C.A.)
O ÚLTIMO GRANDE DUELO (II Grand» Duelo), de Giancarlo
Santi. Com Lee Van Cleef, Peter 0'Brien, Marc Mazza, Jass
Hahn e Horsr Frank. Cisne (Rua Geremário Dantas, 1 207
- 392-2860): 14h30m, 16h15m, 18h, 19h45m, 21h30m. (18
anos). Western italiano. Um ex-xerife transforma-se num
justiceiro, quando salva um jovem inocente acusado de ter
assassinado um patriarca da cidade de Jefferson. Até sá-
bado.
**K Imitação desbotada dos westerns tradicionais que não
vale o preço do ingresso. (M.A.)

AMADAS E VIOLENTADAS (Brasileiro), de Jean Garrei.
Com David Cardoso, Fernanda de Jesus, Márcia Real t
Zolia Diniz. Cinema-3 (Rua Conde de Bonfim, 229): I5h40m,
17h20m, 19h, 20h40m, 22h20m. (18 anos). Jovem escritor
de histórias policiais vive isolado em sua mansão na peri-
feria de São Paulo. Traumatizado por um episódio de
infância, não sente amor por mulheres. A polícia acha que
sua mansão é o único elo entre vários misteriosos assas-
sinatos.
•À* Grande êxito de bilheteria i base do sexo, violência,
sentimentalismo, busca de suspense policial. Nos jexy-thril-
lers italianos e americanos descobriram que uma fotografia
de cores delicadas, cenários elegantes e uma trama tão fá-
cil de entender como as telenovelas levam muita gente
a considerar um filme bem feito. (E.A.)

Bento - Ilha do Governador): 20h30m, 22h30m. (18 anos).
No início dos anos 50, quando o macartliismo introduz a
prática das listas negras que .impediam o exercício d« pro-
fissão por diretores, roleiristfls, atores e outros profissio-
nais do show buslness considerados aniiamerleanos, um
caixa de bar (Woody), sem vinculaçoes políticas, aceita ser
tesla-de-forro de roteiristas perseguidos. Drama com hu-
mor. Produção americana. Até sábado.

¦^C^if^C Um destes raros filmes onde o letreiro final
trar uma informação dramática que dá nova dimensão
¦io que o espectador viu anles. Após os nomes do diretor,
do roteirista e de íilçiuns «tores (ali, onde habitualmente
aparecem *s iniciais das associações profissionais a quo
pertencem) se encontra a indicação do período em que
eles, persenuidoi pelo macarthismo, estiveram na lista no-
gra, impedidos de trabalhar. Ai se percebe mais facilmcn-
le que, em lugar de uma ficção, estamos diante de uma
narração autobiográfica. (J.C.A.)

MATINÊS

SIMBAD O MARUJO TRAPALHÃO - Ôpera-2: 13h30m,

14h55m, 16h20m Tijuca: 16h, 17h25m. (livre).

NAPOLEÃO E SAMANTHA - Copacabana: Uh. (Livre).

O TRAPALHÃO NA ILHA DO TEROUSO

15m, lóh. (Livre)

América: Hh

ALADIM E A LÂMPADA MARAVILHOSA - Caruso: 14h

45m, 16hl5m. (Livre)

O FABULOSO FITTIPALDI - Cinema-2: 14hl5m, 15h50m,

O COMPRADOR DE FAZENDAS - Studio-Paissandut 14h
40m, lóhlOm, 17h40m. (Livre).

COSTINHA, O REI DAS SELVAS - São Luiz: 14h20m, lóh.

(livre).

EXTRA
CINEMA NA PRAÇA (I) - Exibição d» A Propósito d» Fu.

tebol, de Roberto Kahane, Caraça, de Lenine Ottoni, Hei-

tor dos Prazarcs, de Antônio Carlos Fontoura t Vitalino

Lampião, de Geraldo Sarno. Hoje, às 19h, no Coni. Habit.

Estrada dos 3 Rios, 598 (Jacarepaguá). Programa elaborado

pela Equipe de Difusão da Divisão de Audiovisual do De-

parlamento de Cultura do Estado.

CINEMA NA PRAÇA (II) - Exibição de Os Melhores do

Mundo, de André Paluch, Brasil de Pedro a Pedro, de Fer-

nando Coni e Carlos leio, de Susana Moraes. Hoje, às

19h, no Conj. Habit. Ru» Capitão Machado, 147 (Jacarcpa-

guá). Programa elaborado pela Equipe de Difusão da Di.

visão de Audiovisual do Departamento da Cultura do

Estado.

VIDEOTAPES — Exibição de Four Billion and Rising e To-

ward a law of th» Se». Hoje, às lóh, no Usacenter, Rua

Barata Ribeiro, 181. Versão original sem legendas. Enirada

franca.

GRANDE RIO
NITERÓI

ALAMEDA — O Menino da Porteira, com Sérgio Reis. Às

lóh, 17h45m, I9h30m, 21hl5m. (10 anos). Até domingo.

CENTRAL — Ano 2003... Operação Terra, com Peter Fonda.

Às 13h30m, 15h40m, 17h50m, 20h, 22hl0m. (14 anos).

Até domingo.

ÉDEN - Ódio, com Cario Mossy. Às 14h, lóh, 18h, 20h,

22h. (18 anos). Até «abado.

CENTER — Rock E' Rock Mesmo, com Led Zepellin. Às

13h50m, !6h30m, !9M0m, 21h50m. (livre). Até domingo.

ICARAÍ — Mansão Macabra, com Karen Black. Às 13h30m,

15h40m, 17h50m, 20h, 22h30m (18 anos). Até domingo.

NITERÓI — Os Amores da Pantera, com Vera Gimenez. Ai

I3h40m, 15h45m, 17h50m, 19h55m, 22h (18 anos). Até

domingo.

DUQUE DE CAXIAS

PAZ — 19 Mulheres • um Homem, com Dsvid Cardoso.

Programa complementar: Kung Fu contra o Garra d»

Aço. Às 14hl0m, 17h30m, 19h30m. (18 anos). Até domingo

PETRÓPOLIS

DOM PEDRO — O Menino da Porteira, com Sérgio Reis.

Às 16h, 17h45m, 19h30m, 21hl5m. (10 anos). Até do-

mingo.

PETRÓPOLIS — Um» Pont» longe Demais, com Robert Red-

ford. Às 15h, 18h, 21 li. (16 anos). Até domingo.

DRIVE-IN TERESÓPOLIS

ESTA TERRA V MINHA TERRA - lago» Driv».ln* 20h,
22h30m. (16 anos). Ver «m Reapres«ntaçóe«, Até domingo.

TESTA-DE-FERRO, POR ACASO (Th» Front), d» Martin Ritt.
Com Woody Allen, Zero Mostel, Herschell Bernardi, Michael
Murphy • Andréa Marcovicci. llh» Autocin» (Praia d» São

CINE ARTE — O Cl» da Mort», com Jack Palance. Às 21h

(18 anos). Último dia.

ALVORADA — Selvegem Despertir, com Georg» C. Scott.

Hoje, às 21h. Amanhã, às 15h • 21h. (18 anos).

Exposições Cursilho Discos
O BARRO NA ARTE POPULAR BRASILEIRA - Reunião de

cerca de 100 peças da coleção de Clolilde Carvalho Ma-

chado. Mu««u Histérico d» Cidade, Estrada de Santa Ma-
rinha, s/n.°. D» 3a. • 6a. da» 13 às 17h, sáb. • dom.,

das llh às 17h. Até dia 17 de outubro.

I EXPOSIÇÃO FILATÉLICA DA CIDADE DO RIO DE JA-

NEIRO — Mostra de acervo brasileiro e internacional, com

a participação de 240 expositores. Jóquei Club» d» Rio

de Janeiro, Av. Almte. Barroso com Rio Branco. De 2a. a

6a„ das 9h às 18h. Até diâ 26.

CURIOSIDADE DE OUTRORA E PORCELANA IMPERIAL -

Mostra de uma coleção de miudezas antigas perlencente
a Paulo Affonso Carvalho Machado e de 27 peças de

louça dos períodos Brasil Colônia e Reino Unido, 1? e

2? Reinados, da coleção Roberto Lisboa. Museu Histórico

do Estado do Rio d» Janeiro, Rua Pres. Pedreira, 78, Ihgá,

Niterói. De 3a. a dom., das 12h às 17h. Até dia 30.

ARTESANATO, EXPRESSÃO E CRIAÇÃO POPULAR - Mostra

reunindo 250 peças de cerâmica, palha, metal, madeira,

areia, e rendas de todas as regiões do país, organizada po-
lo folclorista Raul Lody. Para colegiais há guias especiais

e um catálogo do acervo, devendo as visitas serem marca-

das com antecedèncir. Galeria da Campanha da Defesa

do Folclore Brasileiro, Funarte, Rua Araújo Porto Alegre,

80. De 2a. a 6a., das lOh às 18h. Até dia 10 de outubro.

As escolas interessadas em visitas guiadas e na exibição

de um audiovisual sobre Formas • Técnicas da Cerâmica

Popular Brasileira devem marcar com antecedência pelo

telefone 245-3838.

GRAVURAS E MAPAS ANTIGOS - Mostra de gravura do

Rio antigo e de mapas do Brasil e do mundo dos séculos

16, 17 e 18, da coleção do Embaixador Renato de Mon-

donça. Palácio da Cultura, Rua da Imprensa, 16. De 2a. a

6a„ das lOh às 18h. Até dia 30.

CURSILHO DA SEMANA — Começ» amanhã, com «aída às

19h da Igreja N Sa da Consolação, o 143° Cursilho d» Ho-

mens — Zona Norte. A chegada está prevista para domin-

go, às 21 h, no mesmo local: Rua Barão do Bom Retiro,

941 — Engenho Novo.

CASA DO RETIRO — Roberto Leverone, responsável pela
Casa de Retiro dos Cursilhos, pede a cooperação para as

obras de recuperação da Casa. Contatos pelos telefones

260-7371, 252-2238 e 252-6983.

COMUNIDADE N. S. DA ALEGRIA — Continuando a série

de reuniões noturnas, haverá 2a.-feira, dia 26, às 21 h, no

Teatro da Divina Providência, palestra do Pe. Olinto Pecora-

ro sobre o tema Caridade e Existência. Estão convidados

os familiares e amigos interessados no crescimento espiri-

tual.

COMUNIDADE N S DO AMOR — Com a ausência de Dom

João Evangelista, falará para a comunidade nossa compa-

nhoira lomar. Tema: Evangelho do Próximo Domingo.

INSCRIÇÕES PARA CURSILHO - Os cursilhistas que apre-

sentam candidatos podem apanhar fichas de inscrição nos

seguintes locais e horários: Centro — Avenida Presidente

Antônio Carlos, 54/1 102, de 2a. a 6a., das lOh às 17h.

Tijuca - Rua Adalberto Aranha, 48 (Igreja Sangue de Cris-

to), 4a.-feira, das 20h às 22h, com Sylvio Ângelo. Grajaú:

Praça Edmundo Rego, s/n? (Igreja Perpétuo Socorro), com

Pctter. Vila Isabel - Avenida 28 de Setembro, 200 (Igreja

N. Sa de Lurdes), 6a.-feira, das 20h às 22h, com Oberlan-

der. Engenho Novo - Rua Barão do Bom Retiro, 941 (Igre-

ja N Sa da Consolação e Corrêa), 6a.-felra, das 20h às

às 22h, com Celso Caldas. Santa Cruz - Prsça Dom Ro-

mualdo, s/n? (Igreja N. Sa da Conceição), 5a.-feira, das

21 h às 22h, com Fábio. Ramos - Rua Robcrlo Silva, 60

(Igreja N Sa das Mercês), 4a.-feira, das 20h às 22h, com

Wollington.

Hoje, registramos duas reapariçõos: a do trio Crosby,

Nash, com a primeira gravação de «stúdio
desde o antológico LP Deji Vú, • a do intérprete

Ney Matogrosso, que depois de Bandido, volta com

Pecado.

Sli

_Alberto Carlos de Carvalho

CROSBY, STILIS & NASH - CSN (Atlantic/WEA 30 028)

Depois de dissolvido em 1972, o disco traz de volta o

trio Crisby, Slill e Nash como na época d» Woodstock,

amadurecido com uma vivência que vem desde os tempos

de David Crosby no Byrds, Stephen Stills no Buffalo Spring-

fiel e Graham Nash no Hollies. Grande variedade de ma-

terial com boas canções e uma das melhores harmoniza-

ções vocais surgidas na América.

LADO A — Shadow Captain, Se» th» Changes, Carried

Avvay, Fair Cam», Anything »t Ali, Cathedral.

LADO B - Dark Star, Just • Song Befor» I Ge, Run

From Tears, Oold Rain, In My Dreams, I Giv» You Glv.

Blind.

NEY MATOGROSSO - PECADO - (Continental -

1-01-404 162)

Ney dá continuidade ao clim» d» seu LP Bandido •

canta um pouco d» tudo: da rumba ao samba. Só que nes-

te disco o repertório parece mais coerente com su» per-
sonalldade e, além dos arranjos • interpretações InstfU-

mentais não terem prejudicado o trabalho como no «nta-

rior, as gravações • mixagens ficaram boas.

LADO A — Bonec» Cobiçad» (Bolinha—Biá), Metamor-

fos» Ambulant» (Raul Seixas), Dtsafinado (Jobim-Newlon
Mendonça), D» Cor do Peeado (Bororó), Com a Boca no

Mundo (Rita Lee—Luís Sérgio Marcucci).

LADO B — Tigres» (Caetano), San Vicent» (Milton Nas-

cimento—Fernando Brandt), Sangue latino (João Ricardo-

Paulinho Mendonça), Postal d» Amor (Raimundo Fagncr—

Fausto Nllo-Ricardo Bezerra). Retrato Marrom (Rodger
Rogério—Fausto Nilo).

Musica
CICLO VOCAL - Recital do soprano Neyde Thomas acom-

panhado ao piano de Miguel Proença. Programa: Un Moto

Dia Gioia, de Mozart, Ich liobe Dich, de Beelhoven, Oh

Quand Je Dors, de Liszt, Corrispondenza Amorosa, de Do-

nizzctti, La Fcmme du Soldat, de Rachmaninoff, Zigencur

lieder, de Dvorak, Li Maia Dolorosa, de Granados, Canti-

ga da Ausência, de Guarnieri, Três Trovas, de Marlos No-

bre, e trechos do poema sinfônico A Floresta Amazônica,
'de 

Villa Lobos. Sala Cecilia Meireles, Lgo. da Lapa, 47. Ho-

je, às 2 lh Ingressos a CrS 60,00, CrS 40,00 e CrS 20,00.

O ROMANTISMO E O PIANO - Palestra do pianista Jair»

Rotto ilustrada pelos pianistas Teimo Cortes, Regina Clau-

dia, João Homero Capatti e Elisabeth Laiza, interpretando

peças de Chopin, Schumann, liszt, Schubert • Brahms.

Casa de Rui Barbosa, Rua Sáo Clemente, 134. Amanhã, às

20h30m. Entrada franca.

MAGDA TAGLIAFERRO — Recital da pianista na série Gran-

dos Vesperais. Programai Quatro Prelúdios e Suite para

Piano, de Debussy, e Sonata Op. 53, de Chopin. Sala Ce-

cilla Meireles, lgo. da lapa, 47. Sexta-feira, às 18h30m.

Ingressos a CrS 15,00 e Cr$ 10,00.

MARCO ANTÔNIO PEREIRA - Recital do violonista. Cas»

d» Rui Barbosa, Rua São Clemente, 134. Sexta-feira, às

20h30m. Ingressos a CrS 15,00.
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Televisão
OS FILMES DE HOJE

O inédito do Canal 7 — O Encontre - tevo recepção

contraditória • parece qu» le define por ume «ntldrematl-

cidade olaborada. Tode» <• Noltaa i» * * melodrami Insó-

lito. As reprises da tarde sSo dispensáveis.

DESTINO AS NUVENS
TV Globo - 14h

(Tho Flying Missilo). Produção americana da 1950, dirigida

por Henry levin. No elencot Glenn Ford, Viveca Lindfon,

Henry 0'Noil, Carl Benlon Reid, Joa Sawyer, Anthony Ros»,

John Qualen, Harry Shannon, Kenneth Tobey, Paul Harvey,

Ross Ford. Proto ¦ branco.

Ford i um comandante da Aeronáutica durante • II

Guerra Mundial, obstinado com foguetes. Melodrama con-

vencionol, que nada tom de atraente, afora a presença d.

algumas poucat estrelai de prestígio (descaracterizada, pe-

loa estereótipos que marcam o delineamento dot perso-

k«H bW Bf JíftffrV ' 'Gh» ]§2£9^7v li •#*'\'^3r £m\ I
7si»5efi SbÉ * * Mm tMMmmV wM WM\. .^fc ÍVfiivBF 'Mm

[r«JS ~"*jW^ •;¦¦ <& m\ m\M BwB »»

BBml. —...~. ,.». —.* ;~i *''£&Wfr^3L~m% 1;'i^^'l""^,^^BBBBBíSt?Xür^v'^:

W&-~Á3ttf!J>diyst'&*^ »•« jsmbmbbB BBBBÉÍBHB^W.i ¦•»>¦' i^h.i- -

Ornar S/iari/
e Anouk
Aimée em
O Encontro
(canal 7,
23h)

19h45m — Um Sol Maior -• Novela com Rodolfo Mayer,
laura Cardoso, Zanoni Fcrrlte, Marco Nanini.
Botly Sadi e Walter Santos. Colorido.

20h40m — Grande Jornal — Noticiário apresentado por
Íris Letieri, Ferreira Martins e Fausto Rocha.

2)|) — Dou a louca no Show — Programa humorístico
com Renato Cortu Real, Ary Leito, Iriz Bruzzi »
outros. Colorido.

221, _ Grando Parada — Musical. Colorido.

22h55m — Agora — Noticiário com Cévio Cordeiro. Co-
lorido.

23h — J. Silvcstro — Programa de entrevistas. Hoie:
Burle Marx. Colorido.

24|, — Informe Financeiro — Apresentação de Nelson

Priori. Colorido.

0h05m — VT do iogo Fluminense x Goytacai. Colorido.

CANAL 7

nagens).
SINFONIA INTERROMPIDA

TV Tupi - 15h CANAL 2
(Intorlude). Produção americana, originarlamonte em Cine-

mascope e Tochnicolor, de 1957, dirigida por Douglas Siri:.

No elenco: June Allyson, Rossano Brazzí, Marianne Cook,

Françoise Rosay, Keith Andes, Jane Wyatl, Francês Bergen.

Proto i branco.

June, amoricana em Munique, apaixona-»» por Brazil,

maestro casado. Molodrame lentimental basoado em no-

vela de James M. Cain que já havie sido trazida ao cine-

ma: Noites de Pecado (When Tomorrow Comes/39), com

Irene Dunne e Charles Boyer, sob a direção de John

Stahl. Apesar do nome d» Cain, e> filme e apresentado ao

meloso Intermezzo, com o qual guarda muite semelhança.

Há músicas d» Beethoven, Mozart, Brahms, liszt • Schu-

berl, porém o fundo musical i insuportavelmente baru-

lhento e permanente. Toleráveis, apenas, algumas vistas de

Munique e Salzburgo, podadas neste transmissão quadrada

e esmaecidos pela falta da cor.

BATALHA ALÉM DO SOL
TV Studios - lóh

(Battlo Beyond the Sun). Produção americana de 1963, di-

rigida por Thomas Colchart, e parcialmente extraída do

filme soviético Nebo Zowet. No elenco: Andy Stewart,

Eddy Perry, Arla Powell. Colorido.
Os Infortúnios de tripulantes internacionais de uma

nave espacial que se destina a Marte a é desviada para
a órbita de uma estrela. A bo» qualidade dos efeitos espe-

ciais, dovida à produção russa, parece quo não combina

com a precariedade do espetáculo recauchutado pelos ame-

ricanos. E' o que so deduz do impressões alheias.

O ENCONTRO
TV Guanabara — 23h

(The Appointmenl). Produção americana de 1969, dirigida

por Sidney Lumet. No elenco: Ornar Sharif, Anouk Aimée,

Lolte Lenya, Didi Perego, Paola Barbara, Luigi Projétil,

Fausto Tozzi, Ennio Balbo, Ina Alexeieff, Sandro Dori.

Colorido.
Sharif é um advogado italiano amante d* uma modelo

(Aimée). Quando começa a desconfiar de qu» ela se en-

trog» por dinheiro, entra em contato com uma caftina de

luxo (Lenya) para confirmar suas suspeitas. Melodrama sobr»

a decadência, pichado — pela carência d» dramaticidad»
— por grando part» da critica, • elogiado — por uma

minoria — justamente pelo mesmo motivo. Enquanto espe-

táculo para entretenimento parece qu» vai» muito pouco
(apesar das presenças maiúsculas de Aimée • lenya). Como

curiosidade para conferi-lo, sempr» resta alguma «speran-

ça, já qu» lumet • capaz de tudo.

TODAS AS NOITES ÀS 9
TV Globo - 0hl5m

(Our Molher's Housc). Produção britânica de 1967, dirigida

por Jack Clayton. No elenco: Pamela Franklin, louis Shol-

don, John Gugolka, Mark Lester, Sarah Nicholls, Gustav

Henry, Parnham Wallace, Dick Bogarde, Margaret Brooks,

Yoolha Joyce. Colorido.
Sete órfãos cremam o cadáver da má» às escondidas

• enterram-no no jardim, silenciando sobr» sua morte, com

receio d» perderem a casa • serem internados num orfa-

nato. O ponto de partida i insólito, o desenvolvimento

bastante curioso, opondo crianças maduras • adultos irres-

ponsáveis. O diretor Clayton embaralha a coisa a ponto
de transformar a ambigüidade em confusão. Mesmo frus-

trado, porém, um espetáculo com algumas virtudes pouco
encontradiças na produção habitualment» apresentada na

TV.

16h30m — Padrão.
17h — Ginástica — Aulas.
17h30m — 408 - Telejornal cultural. Hoie: Cidades Nova»,

Vidas Novas — Um Homom contra a Feiúra
Construir Juntos.

18h — E' Preciso Cantar — Musical apresentado por
Heloísa Raso e Fernando Lobo. Hoje: Edu lobo

Sílvio César - Zé Rodrix — Luiz Gonzaga

Júnior — Vânia Orico.
]9|, _ Arco-íris — Programa infanto-iuvonil. Apresen-

tação de Vera Regina. Com Plim Plim, o má-

gico do papel, Vovó Bicudinho, o Gordo e o

Magro, Betty Boop, Os Batatinhas e o Rei

Leonardo.

20h30m — Sitio do Pica-Pau-Amarelo — Novela infamo-

juvenil baseada na obra de Monteiro Lobato.

Com Zilka Salaberry, Dirce Migliaccio, Jacira

Sampaio e outros Colorido. Capítulo 112.

21h — Stadium — Telejornal de esporte amador apre-

sentado por Roscmary Araújo. Colorido.

21hOSm — Dois Minutos de Futebol — Apresentação d»

Luís Orlando.

21hl0m — Ropórter — Telejornal com o resumo das notí-

cias do dia. Apresentação de Dinoel Santana.

Colorido.

21h30m — E' Prociso Cantar — Musical. Hoje: Clara Nu-

nes, Turibio Santos, Erasmo Carlos, Belchior,

Fernando Mendes, Nadinho da Ilha, Núbia Ia.

faicte, Vânia Orico, Fábio « Grupo Areádia.

22h30m — 1977 — Programa jornalístico com entrevistas

ío vivo.

23h30m — Futebol — VT do jogo Vasco x Bangu.

0h30m — Conexão Mundial — Jornalismo internacional.

lh — E' Preciso Cantar — Musical. Hoie: Jorginho do

Império, Simonc, Luiz Vieira, Conjunto Época

de Ouro.

17h25m — Sítio do Pica-Pau-Amarelo — programa infanto-

juvenil baseado no livro de Monteiro' Lobato.
Com Zilka Salaberry, Dirce Migliacio, Jacira Sam-

paio, André Valli e outros. Colorido.

18h — Dona X»pa — Novela baseada na peça de Pe-
dro Bloch. Adaptação de Gilberto Braga. Com
Yara Cortes, Nivea Maria, Fregolento, Ida Go-
mes, Reinaldo Gonzaga. Colorido.

18h40m — HB 77 — Desenho: Zé Buscapé. Colorido.

18h55m — Sem Lenço, Som Documento — Novela de Má-
rio Prata. Dir. do Regis Cardoso. Com Ney La-
torraca, Ricardo Blat, Aríete Salles, Isabel Ribeiro
Colorido.

I9h40m — Jornal Nacional — Noticiário apresentado por
Cid Moreira e Carlos Campbell.

20h05m — Espelho Mágico — Novela de. Lauro César Mu-

niz. Direção de Daniel Filho, Gonzaga Blola
e Marco Aurélio Bagno. Com Tarcísio Meira,
Jucá de Oliveira, Sônia Braga, Lima Duarte,
lona Magalhães, Glória Menezes e Djcnane N\a-

chado. Colorido.

jlhlSm -
12h

12h25m -

13h

14hl5m -

15h30m -

16h

16h30m

17h

17h30m

18h

18h30m

19h20m

19h30m

20h

21h

22h

23h

Maduroza.
Desenhos Colorido.

Primeira Hora — Informações de utilidade pú-
blica.

¦ Revista Feminina. Colorido.

Xênia e Você — Com Xênia Bier. Colorido.

I love lucy — Seriado com Lucille Bali e Dcsi

Arnaz. Preto o branco.

Monkees — Seriado. Colorido.

Balanço — Programa infanto-juvenil. Colorido.

Reino Solvagcm — Filme. Colorido.

Guerra, Sombra • Água Fresca — Seriado. Co-
lorido.
Desenhos — Colorido.

As Noivas Chogarem — Seriado. Colorido.

Jornal da Bandeirantes — Noticiário. Colorido.

Economia — Noliciário. Colorido.

Meu Pai, Meu Herói - Filme: A Professora. Co-

lorido.
A Mulher Biônica - Filme: A Volta da Mulher
Biônica. Colorido.

Arquivo Confidencial — Seriado. Colorido.

Censura 18 — Filme: O Encontro. Colorido.

20hS5m

21h50m

21h55m

• Quarta Nobre - SWAT
SWAT. Colorido.

Jornalismo Eletrônico —

Berto Filho. Colorido.

— Filme: Matem o

Noticiário local com

CANAL 11

Nina — Novela de Walter George Durst. Dir.
de Walter Avancini e Fábio Sabag. Com Regina
Duarte .Antônio Fagundes, Mário Lago, Rosa-
maria Murtinho. Colorido.

• Amanhã — Noticiário. Colorido.

Shock. Filme: Sem Saída — Colorido.

Painel — Noticiário apresentado por Berto Fi-
lho. Colorido.

0hl5m — Coruja Colorida — Filme: Todas as Noites às
Nove. Colorido.

22h35m

22h50m

23h55m

CANAL 6

CANAL 4

Ronald F. Monteiro

7h45m -

8h

9h

9h30m -

10h30m -

llh30m -

Tlh55m -

12h

13h

I3h30m

14h

lóh

16h45m

17h20m

Padrão a Cores.

TVE.

Sitio do Pica-Pau-Amarelo (Reprise). Colorido.

¦ Daktari — Desenho. Colorido.

Flipper — Filme. Colorido.

O Mundo Animal — Documentários das séries

Untamed World e Animal World sobre a nalu-

reza, os animais e o homem. Colorido.

Globinho (Ia. edição) — Noticiário infantil nar-

rado por Paula Saldanha. Colorido.

Globo Cor Especial — Desenho: Os Flintstones

e Top Cat.

. Hoje — Noticiário apresentado por Sônia Ma-

ria, Ligia Maria, Marcos Hummel e Nelson Moi-

ta. Colorido. •

Escrava Isaura — Reprise da novela baseada

no romance de Bernardo Guimarães. Com lu-

célia Santos, Gilberto 
'Martinho, 

Beatriz Lira a

Rubens de Falco. Colorido.

Sessão da Tarde — Filme: Destino às Nuvens

Preto e branco.

Sessão Comédia — A Feiticeira — Filme. Co-

lorido.
Faixa Nobre — O Segredo de Isis e Shazan.

Colorido.
Globinho — Noticiário infantil apresentado por

Paula Saldanha (2a. edição). Colorido.

10h30m - TVE.

Ilh45m — Ponto-de-Vista — Apresentação de Gilberto »
Vaninha. Colorido.

12h — Acerte com Seu ídolo.

i2h45m — Red» Fluminense de Notícias. Apresentação de
José Saleme. Colorido.

13h — Desenhos. Colorido

iShlSm Operação Esporte — Apresentação de Carlos
Lima e Milton Colen. Colorido.

13h45m — Panorama Pop — Apresentação de M. Lima.
Colorido.

14h — Sérgio Bittencourt Informal.

I4hl5m — Muito Prazer, Doutor — Informe sobre estética.

14h30m — Desenhos. Colorido.

14h45m — Roberto Milost — Noticiário social.

14h50m — Agora — Programa Jornalístico com Luiza Ma-

ria e Jacyra Lucas. Colorido.

ISh - Cinema 6 — Filme: Sinfonia Interrompida. Pre-

1o e branco.

16h30m — Agora — Noticiário.

16h35m — Capitão Aza. Com os filmes Dr Doolittlé —

Speed Racer. Colorido

18h40m — Desenhos. Colorido.

18h50m — Éramos Seis — Novela com Gianfrancesco Guar-

nieri, Jussara Freire, Paulo Figueiredo • ou-

tros. Colorido.

19h40m — Agora — Noticiário com Cévio Cordeiro. Co-

lorido.

Teatro
DOR DE AMOR - Texlo de Bráulio Pedroso. Dir. de Paulo
César Pereio. Com Rosita Tomás Lopes, Noila Tavares, Scar-
let Moon e Paulo César Pereio. Teatro Dulcina, Rua Alcindo
Guanabara, 17 (232-5817). De 4a. a 6a., às 21hl5m. Sáb.,
às 20h e 22h. Dom., às IBh e 21hl5m. Vesp., 5a. às 18h

30m. Ingressos 4a., 5a. e dom. a Cr$ 60,00 a Cr$ 30,00,
estudantes, 6a. a CrS 70,00 e CrS 30,00, estudantes. Sáb.

a CrS 70,00. Um marido atônito e enciumado com a des-

coberta que sua mulher faz de si mesma como ser hu-

mano.

VAN GOGH E O CICLO DA CARNE — Colagem de textos
de Antonin Artaud, Van Gogh • Agostinho Alves. Dir. de

Jesus Chediak. Com José Wagner e José Alberto Cotta.

Teatro da Casa do Estudante Universitário, Av. Rui Barbosa,
762 (265-8817). De 4a. a dom., às 21h. Ingressos a CrS

40,00 e CrS 20,00, estudantes. As figuras de Van Gogh e

Artaud projetadas contra o pano de fundo das consciên-
cias emerçientos do Terceiro Mundo.

RALE' — Drama de Máximo Gorki. Dir. de Marcos Fayad.
Com Rose Vieira, Henry Pagnocelli e Fernando Portella.

Teatro Experimental Cacilda Becker, Rua do Catete, 338

(265-9933). De 3a. a dom., às 21h. Ingressos a Cr$ 30,00

e Cr$ 15,00, estudantes. Debate com o elenco após todas

as sessões. Num asilo para indigentes entrechocam-se os

sonhos, as as.oirac.oes e as frustrações de uma comunidade

que vive à margem da sociedade. Até dia 2 de outubro.

W. M. - NA BOCA DO TÚNEL - Comédia dramática de

Carlos Eduardo Novaes. Direção de Cecil Thiré. Com Nei-

son Xavier, Carlos Kroeber, Suzana Faini, Ivan Cândido e

Orlando Vieira. Teatro da Galeria, Rua Senador Verguei-
ro, 93 (225-9185 e 225-8846). De 3a. a 6a., às 21h30m, sáb.

às 20h e 22h30m, dom., às 18h e 21 h. Ingressos de 3a. a

óa. e dom. a CrS 80,00 o Cr$ 50,00, estudantes e sáb. a CrS

80,00 (14 anos). A ascensão de um jovem jogador de fute-
boi e o declínio da um velho ídolo, vítimas da cartola-

gem.

DIVÓRCIO, CUPIM DA SOCIEDADE — Comédia de Max
Nunes e Hilton Marques. Direção de Gracindo Júnior.
Com Ari Fontoura, Lutero Luis, Jorge Botelho, Maria Cris-

tina Nunes, Lúcia Melo, Germano Filho e Nor-
ma Dumar. Teatro Casa-Grande, Av. Afrânio de Melo

Franco, 290 (227-6475). De 3a. a 6a. e dom., às 21h30m,
sáb., às 20h o 22h30m e vesp. dom. às 18h. Ingressos
de 3a. a 6a., sáb. (Ia. sessão) « dom. a Cr$ 80,00 • Cr$

50,00, estudantes e sáb. (2a. sessão) a CrS 80,00. Intran-

sigente pai de família não aceita o divorcio da filha, que

para convencê-lo a mudar de idéia arma um plano com

o apoio da mãe.

FE5TA DE SÁBADO — Show dramocômlco de Bráulio Pe-

droso. Dir. de Daniel Filho. Mús. de Egberto Gismonti.

Com Camila Amado e Antônio Pedro. Teatro Nacional d»

Comédia, Av. Rio Branco, 179 (224-2356). De 2a. a 6a., às

18h30m. Ingressos a CrS 40,00 e CrS 20,00, estudantes.

Processo esquizofrênico de uma moça solitária abordado

com recursos de revista musicada.

A MORTE DO CAIXE1RO VIAJANTE — Drama de Arthur

Miller. Dir. de Flávio Rangel. Com Paulo Autran, Natália

Timberg, Lourival Pariz, Herson Capri, Percy Aires, Simon

Khoury. Toatro Adolpho Bloch, R. do Russel, 804 (285-1465
e 285-1466). Dc 4a. a 6a., às 21h30m, sáb., às 20h e 22h

30m, dom., às 18h e 21h, vesp. 5a. às 18h. Ingressos de

4a. a 6a. e dom. a CrS 100,00 e CrS 50,00, estudantes,

sáb. a CrS 100,00. vesp. cie 5a. a CrS 50,00. O velho

vendedor não produz mais como antigamente, a socieda-

de competitiva coloca-o à margem da vida útil.

Dois Perdidos
Numa Noite

Suja anuncia
para o dia 2

ãe outubro
a sua saida

do Teatro
Opinião

Radio JORNAL
DO BRASIL

ZYJ-453

AM-940 KHz OT-4875 KHz

Diariamente das 6h às 2h30m

8h30m - HOJE NO JORNAL DO BRASIL.

Apresentação de Eliakim Araújo.

8h35m — ROTEIRO — Produção c apresentação
dc Ana Maria Machado.

9h - INFORME ECONÔMICO — Produção do
Nicolau Zarvos Neto e apresentação de Eliakim
Araúio.

I5h - MÚSICA CONTEMPORÂNEA - Progra-
ma: Rory Galaghor em eoticorto. Produção de Al-
berto Carlos de Carvalho o apresentação da Orlando
de Souza.

23h — NOTURNO — lançamentos musicais, des-
taques internacionais e entrevistas. Produção * apre-
sentação de Luís Carlos Saroldi.

JORNAL DO BRASIL INFORMA - 7h30m, 12h
30m, 18h30m, 0h30m; dom., 8h30m, 12h30m, IBh
30m, 0h30m. Apresentação de Eliakim Araújo, Jor-

go Nedhof e Orlando de Souza.

ZYD-460
FM-ESTÉREO - 99.7 MHz

15h25m — Plantão Onie — Noticiário apresentado por Ja-

círa Lucas.

15h30m - Sessão Novela - Meu Pedacinho de Chão. De

Benedito Rui Barbosa. Com Renée de Vielmond,

Castro Gonzaga, Canarinho.

15hl5m - Plantão Onie — Noticiário apresentado por Ja-

cira Lucas.

16h - Sessão das Quatro - Filme: Batalha Além do

Sol. Colorido.

17h45m - Sessão Alegria - Os Três Patetas - Filme:

Três Sujeitos Cavalares.

17h55m - Plantão Onie - Noticiário apresentado por Ja-

cira Lucas.

18h - Sessão Desenho — A Princesa e o Cavalheiro

e Jornada nas Estrelas.

18h35m - Plantão Onie — Noticiário apresentado por Ja-

cira Lucas.

19h — Sessão Aventura — Batman. Filme: Derrota dt

Mencstrel. Colorido.

19h5Sm - Plantão Onie — Noticiário apresentado por
Paulo Gil.

20h — Sessão Bangue-Bangue — Big Valley — Filme:

Os Vagabundos. Colorido.

20h55m - Plantão Onie — Noticiário apresentado por
Paulo Gil.

21 — Sessão Cineac — Mr. Magoo e Frankstein Jr.

21M5m - Sessão Novela - O Espantalho. De Ivany Ri-

beiro. Com Jardel Filho, Nathalia Timberg, Ro-

lando Boldrin, Tereza Amayo, Eduardo Torna-

ghi, Ester Góes e Hélio Souto.

21h55m - Plantão Onze - Noticiário esportivo apresen-

tado por Hamilton Bastos.

22h - Sessão Policial — O Rei dos Ladrões Filme: A

Situação local. Colorido.

22h5Sm — Plantão Onie — Noticiário esportivo apresen-

tado por Hamilton Bastos. ,

23h — Sessão Terror — Galeria do Terror. Filme: A

Classe de 99. Colorido.

23h25m — Plantão Onie — Noticiário apresentado por

Paulo Gil.

23h30m - Sessão Passatempo - Bat Masterson - Filme:

O Julgamento do Major e Aventura Submarina.

Filme: A Falha do Radar.

0h2Sm — Plantão Orno — Noticiário apresentado por
Paulo Gil.
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SEIS PERSONAGENS Ã PROCURA DE UM AUTOR - Texto

de Luigi Pirandello. Dir. de Paulo José. Com Dina Sfat,

Luís Linhares, Rogério Fróes, Míriam Pires, Vera Seta e

outros. Teatro Copacabana, Av. Copacabana, 237 (257-1818
R. Teatro). De 4a. a 6a. e dom., às 21 h, sáb., às 20h e

22h30m. Vesp. 5a., às 17h e dom., às 18h. Ingressos 4a.

e 5a., e dom., a CrS 80,00 e CrS 40,00 estudantes. 6a. e

sáb. a Cr$ 80,00. Hoje, debate após o espetáculo com psi-

quiatras e psicólogos do Instituto Psiquiátrico da Clíni-

ca Botafogo. Sob pretexto de uma exemplar demonstra-

ção de teatro dentro do toatro, Pirandello discuto alguns

traumas essenciais do ser humano.

NÃO ME MALTRATE, ROBINSON - Texlo de Paulo Afon-

so Grisolli. Dir. do autor. Com Luis Armando Queirós e

Eduardo Tornaghl. Toatro do Sesc da Tijuca, Rua Barão de

Mesquita, 539 (258-8142). De 4a. a 6a., às 21h., sáb.,

às 21h30m, dom., ás ISh e 21 h. Ingressos 4a. a CrS

30,00 e CrS 15.00, estudantes, de 5a. a dom. a CrS

60,00, e CrS 30,00, estudantes e CrS 15,00, associados.

A partir do velho mito de Robinson Crusoó, a peça dis-

cule liricamente problemas de liberdade e comunicação

entra seres humanos.

50DOMA E GOMORRA - O ÚLTIMO A SAIR APAGA A

LUZ — Comédia de João Bethencourt. Dir. do autor. Com

Milton Moraes, Jorge Dória, Sueli Franco, André Vil-

lon íris Bruzzi, Procópio Mariano. Teatro Mesbla, Rua

do' Passeio, 42/56 (242-4880). De 3a. a 6a. e dom., às

21hl5m, sáb., às 20h e 22h45m, vesp. 5a. às 17h e dom,

às 18h. Ingressos de 3a. a 5a. e dom. a Cr$ 80,00

e CrS 50,00, estudantes, 6a., a CrS 100,00 e CrS

60, estudantes, sáb. a CrS 100,00 e vesp. de 5a. a CrS

50,00. Nas duas cidades bíblicas, os inocentes pa-

gam pelas culpas dos outros, enquanto estes gozam os

privilégios do poder. Suspensa pelo Departamento de

Censura.

noturnas a CrS 50,00.. Comédia de situações especialmen-

te escrita para o lançamento de Mauro Rosas.

KjESBI
Diariamente das 6h às 2h

HOJE

20h — Abertura da Opera Scmiramis, de Ros-
sini (Karajan — 12:04). Hughe Ashton's Ground, de
William Byrd (Glenn Goulcl, piano — 9:52). Concer-
to Duplo, om lá Menor, para Violino, Violoncelo •
orquestra, Op. 102, do Brahms (Ferras, Torlelier •

. Kletzki — 34:00;. Due Schoni, D. 593, de Schubert

(Radu Lupu — 9:24). Concerto om Lá Menor, Op.
2/5, de John Stanley (Orquestra Hurwilz — 9:00).

Quarteto em Mi Maior, para Violão e Cordas, Op.
2/2, de Haydn (John Williams, Loveday, Fleming e

Aronowitz — 17:34). Sinfonia n.° 8 (Dos Mil), de
Mahler (solistas, coros e Orquestra do Concortge-
bouw, regência de Haitink — 75:26),

AMANHÃ

20h — Transmissão Quadrafônica — 5Q — fn-
tegra do Bale O lago dos Cisnes, de Tchaikowsky

(Sinfônica de Londres, regência de André Prcvin —

Solo de violino, Ida Haendol — 15:50). Balada para
Viola, Orquestra de Sopros, Cravo • Harpa, de

Frank Martin (Menuhin, solistas do Festival Menuhin,
regência de Michael Dobbon — 15:47).

INFORMATIVO DE UM MINUTO - Do 2a. a sáb.

ãs"9h, 12h, 15h, 18h a 24h. Dom. às lOh, 13h,

ISh, 18h, 23h o 24h.

Correspondência para a RADIO JORNAL DO BRA-

SIL: Av. Brasil, 500 — 7.° andar — Telefono:

264-4422.

Para receber mensalmente o Boletim da programa-

ção de Clássicos em FM, basta enviar UMA VEZ o

seu nome e onderoço à RÁDIO JORNAL DO BRA-

Sll/FM, Av. Brasil, 500. Oferecimento Rádio JB.

Rádio Cidade

ZYD-462
Diariamente das 6h às 2h

Os grandes sucessos da música popular dos

anos 60/70 e os melhores lançamentos em música

nacional e internacional.

CIDADE DISCO CLUB — O som das discotecas

cariocas. De 2a. a 5a. das 22h às 23h. 6a. e sáb.

das 22h às 24h. Produção da Carlos Townsend.

Apresentação de Ivan Romero.

Show
TEATRO

ENCONTRO DAS RAÍZES — Apresentação do cantor Geor-

ge Benitz, do Trio Sam e dos bailarinos Ruth Machado e

Aluizio Marvel. Teatro do Sesc do S. João do Meriti, Rua

Tenente Manoel Alvarenga Ribeiro, 66. Hoje, às 2Oh30m.

Ingressos a CrS 30,00, CrS 25,00 e CrS 15,00.

SEIS E MEIA — Apresentação do pianista Arthur Moreira

Lima e do regional paulista de choro liderado por Dadi-

nho (bandolim) e integrado por Luizinho (violão de sole

cordas), Zé de Barros (violão), Milton (cavaquinho), Teco

(acordeão) e Carlinhos (pandeiro). Direção Albino Pinheiro.

Teatro João Caetano, Pça. Tiradentes (221-0305). De 2a. a

6a„ às 18h30m. Ingressos a CrS 12,00.

ALTA ROTATIVIDADE — Show humorístico com Rogéria o
Agildo Ribeiro. Participação do Luis Pimontel, Maria Odete

e o conjunto Somterapia. Texto de Max Nunes e Haroldo

Barbosa. Dir. de Agildo Ribeiro. Teatro Princesa Isabel, Av.

Princesa Isabel, 186 (275-3346). De 3a. a 6a. e dom., às

21h30m, sab., às 20h30m e 22h30m. Vesp. dom., às 18h.

Ingressos de 3a. a 6a., a CrS 80,00 e CrS 50,00, estudan-
tes, sáb. a CrS 100,00, dom. Ia. sessão a CrS 80,00 e CrS

50,00, estudantes e (2a. sessãoj a CrS 80,00.

QUE MÃE QUE EU ARRANJEI - Vaudeville de Álvaro Pa-

rez Filho e Júlio Moreno. Dir. de Nobel Medeiros. Com

Mauro Rosas, Dinorah Marzullo, Vera Goulart, Jair Ne-

ves, Sueli Costa e Ângelo de Marcus. Teatro Gi-

nástico, Av. Graça Aranha, 187 (221-4484) De 3a. a 6a. e

dom., às 18h30m e às 21h, sab., às 18h30m, 20h30m a 22h

30m. Ingressos nas vesperais a CrS 20,00, • nas sessões

FIM DE PAPO - Coméd:a de Sérgio Cecco e Armando

Chulak. Tradução e adaptação de Lafayette Galvão. Dire-

ção de Eloy Araújo. Com Aríete Sales, Mauro Mendonça, Li-

cia Magna, Paulo Bravus e Jayme Barcelos. Teatro Serrador,

Rua Sen Dantas, 13 (232-8531). De 3a. a 6a. e dom., as

21hl5m, sáb., às 20h e 22h30m, vesp. dom., às 18h. In-

gressos de 3a. a 5a. e dom., a CrS 70,00 e CrS 40,00, estu-

dantes, 6a. a CrS 80,00 e CrS 50,00, estudantes, sab., a

CrS 80,00. As repercussões de uma televisão enguiçada

sobre o convivio conjugai^ ^__

DOIS PERDIDOS NUMA NOITE SUJA - Texto de Plinio

Marcos. Dir. de João das Neves. Com Jucá de Oliveira e

Osvaldo Loureiro. Toatro Opinião, Rua Siqueira Campos,

U3 (235-2119). De 3a. a domingo, às 21h30m, vesp. dom.

i- ISh. Ingressos 3a. e 5a. a domingo a CrS 60,00 e

CrS 30,00, 
"estudantes, 

4a., a Cr$ 30,00 e CrS 15,00, es-

tudantes. Todas as quartas-feiras debate após o espeta-

culo (18 anos). Dois patéticos personagens vivem à mar-

gem da sociedade.

AÍ... QUINTO — Show do humorista Chico Anísio, acom-

panhado do conjunto Tempo Sete. Teatro da Lagoa, Av.

Borges de Medeiros, I 426 (274-7999 e 274-7748). Dc 4a.

a dom., as 21 h. Ingressos Aa. e 5a. e dom. a CrS 80,00

e CrS 50,00, estudantes, e 6a. e sáb. a CrS 100,00.

EXOR5EXY - Texto de José Sampaio e Faya Guzzardi. Com

Costinha. Participação de Lauretti Guzzardi. Teatro Carlos

Gomes, Praça Tiradentes (222-7581). De 3a. a 5a„ às 21h,

6a. e sáb., às 21hl5m e 22hl5m, dom., às 18h e 21hl5m.

Ingressos de 3a. a 5a„ CrS 50,00, 6a. e dom., CrS 60,00.

REVISTA

MIMOSAS... ATE' CERTO PONTO - Show do travestis, de

Geórgia Bengston. Com Angela Leclery, Kiriana, Mansa,

Marlene Casanova, Rosana Barenson, Sa-a Streisamb, Theo

Montenegro e participação especial de Edson Fharr . Jorge

Benitez. Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos, 51 H

(236-6343). De 3a. a 6s.. às 21h. )h e 22n, dom,

às 19h e 21 h. Ingressos
tudantes.

CrS 50,00 • CrS 25,00, es-
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Artes Plásticas i1 CRÔMCA DA CASA PRESERVADA I

LUIZ AOOLPHO — Tapeçarias, tu-
citexpo, Av. Princesa Isabel, 350.
De 2a. a 6a., da> 13h is 21 h. Inau-

oüraçío hojo, às 21 h. 

EXPOSIÇÃO DE PAUTAS - Obras
cie Aclhema, Edy Carollo, Noy Te-
cidlo, Renato Almeida, Wcrner te-
win e outros. Galeria Europa, Av,
Atlântica, 3056. De 2a. a dom,, dai
17h às 23h. Inauguração hoie, às
21h. 
DIANA BERGE — Pinturas, «quare-
las, {jravuras, desenhos » talhas.
Galeria d» Aliança Francesa da Ti-

jucá, Rua Andrado Neves, 315. De
2a. a 6a., das 14h às 21h. Até dia

9 de outubro. Vernissags hoje,
às 21h.

MOACIR DA SILVA PEREIRA - Co-
lagens o miniaturas de plantas.
Centro Educacional Municipal Ca-
louste Gulbenkian, Rua Benedito
Hipólito, s/n.°. De 2a, a 6a., das
10b às 18h. Até dia 7 de outu-
bro. Inauguração hoie, às I7h.

ACERVO — Pinturas, tapeçarias e
gravuras do Osmar Dillon, Eml
Mori, Bianco, Rapoport, Rossinl Pe-
rez, Edith Bhering o outros. Galoria
Contorno, Rua Marquês do São Vi-
cenle, 52/2.°. Do 2a. a 4a. o 6a.,
das lOh às 19h, 5a., das lOh às
22h.
2a. EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL
DE ARTE FOTOGRÁFICA - Seleção
de 417 fotos da 27 países. Saguão
da Caixa Econômica Federal, Av.
Almte. Barroso esquina com Av.
Rio Branco, De 2a. a 6a., das 9h
às 17h. Até dia 8 de outubro.

STEPHAN ELEUTHERIADES - Pinlu-
ras. Galeria Irlandiní, Rua Teixeira
de Melo, 31. De 2a. a 6a., das Uh
às 23h. Sáb., das 1 -th às 19h. Atá
dia 1.° de outubro.

CAMINHO DA ABSTRAÇÃO - Re-
irospectiva de guaches o aquarelas
de Antônio Bandeira. Galoria Luiz
Buarque de Holanda e Paulo Bitlen-
court. Rua das Palmeiras, 19. D»
2a. a óa., das 14h às 22lt. Sábado,
das 15h às 20h. Até dia 15 de ou-
tubro.

RICARDO AZOURY - Fotografias.
Galeria da Aliança Francesa de Bota-
fogo. Rua Munii Barreto, 54. De
2a. a dom., das 14h às 20h. Até dia
A de outubro.

JANUÁRIO — Bicos-de-pena, gua-
ches a pinturas, Galeria Casa-

¦. >.i «vy.V.. & *t m

Estação do Metrô, Cinelandia, De
2a. fl 6a., das 9 às IBh. Alé dia 30.

JACQUES AUBERT - Pinturas com
ternas brasileiros. Aliança Francosa
de Ipanema, Rua Vise. de Pirajá,
82/12°. De 2a. a 6a., das lOh às
20h. Até dia 30.

TOLENTINO - Pinturas. A Cor da
Rosa, Rua Pres. B.ickor, IBS, Icarai.
De 2a. a óa., das 8h às 12h e das
14h às 22h, sáb., das 8h às 12h

e das 18h às 22h, dom., das 18h
às 22h. Até dia 5 de outubro.

KARÃNDRÊ' - Pinturas. Galoria
Xorxes, Av. Vieira Soulo, 280. De
2a. a 6o., das 9h às 21 h. Alé
dia 29.

Verde Vida: tapeçaria
de Luiz Adolpho, que
expõe na Eucatexpo

blanca, Rua Marquês de S. Vicente,
52/39 De 2a. a 6a., das I5h às

23h, sáb., das 17h às 21h. Alé I?

de outubro.

ORLANDO BRITO - Pinturas. Gale-
ria Agora, Rua Barão da Torre, 185.
De 2a. a 6a., das 14h às 22h, sáb.,
das lóh às 22h. Até dia 28.

LAZZARINI - Pinturas. Galeria le-
breton, Rua Vise. do Pirajá, 550. De
2a. a óa., das llh às 22h, sábado,
das lOh às 13h. Alé sábado.

COLETIVA — Pinturas de Humberto
da Costa, laponi de Araújo, José
Sabóia e Júlio Martins da Silva. Mu-
seu Universitário Augusto Motta, Av.
Paris, 60. De 2a. a 6a., das 9h às
21h. sáb. das 9h às 12h. Até dia
15 de outubro.

D'AVILA — Desenhos, pinturas e vi-
dros. Galeria Sérgio Milliet, Funarle,
Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a.
a óa., das lOh às 18h. Alé dia 30.

COLETIVA — Lilogravuras, desenhos,

gravuras, guaches e bicos-de-pena
de Paulo Rogério Camacho, Marcos
Varela, Kazuo lha, Beatriz Barcellos,
Pilar Benet, Edgar Fonseca e Paulo
Borges. Galeria Macunoima, Funarte,
Rua México, esquina com Araújo
Porto Alegre. De 2a. a óa., das lOh
às 18h. Até dia 29.

1° ENCONTRO CARIOCA DE PIN-
TURA INGÊNUA — Mostra de Elza
O. S., Lia Mittarakis, Rosina Becker
do Valle, Celeste Bravo, Scheila
Chazin, Mariana Brandão e outros.

JOSE' MONLEON - Relevos escul-
tóricos em madeira e aço. Galeria
Colina, Rua Teixeira de Melo, 37 A.
2a., 4a, e 6a., das 9h às 19h, 3a.
e 5a., das 9h ás 22h, sáb., das 9h
às 13h.

FAYGA OSTROWER - Aquarelas.
Galeria Bonino, Rua Barata Ribeiro,
578. De 2a. a sáb., das lOh às I2h
e das lóh às 22h.

SCLIAR — Pinluras da sério Mota-
foras. Galeria Ipanema, Rua Anibãl
de Mendonça, 27. 2a., das 14h às
22h, de 3a. a óa., das 10h às 22h,
sáb. e dom., das lóh às 2lh. Até
dia 5 de outubro.

3a. EXPOSIÇÃO MUNDIAL DE FO-
TOGRAF1A - A CAMINHO DO
PARAÍSO — Mostra de 434 folos
de 170 fotógrafos de 86 países.
Escoai d* Artes Visuais, Parque
Laje, Rua Jardim Botânico, 414. De
2a. a 6a., das 9h às 22h. Até sexta-
feira.

CHLAU DEVEZA - Pinturas. Museu
Nacional ds Belas-Artes, Av. Rio
Branco, 199. De 3a. a 6a., das 13h
às 19h, sáb. e dom., das 15h às
18b. Até dia 2 de outubro.

SUSAN L'ENGIE' — Litografia « de-
senhos. Divulgação • Pesquisa, Rua
Maria Angélica, 37. De 2a. e 6a.,
das lOh às 22h.

JOSE' CARLOS LIGIERO - Fotogra-
fias. Hall da Sala Cecilia Meireles,
Lgo. da Lapa, 47. Diariamente, das
lOh às 21h.

JUDITH — Pinturas, desenhos o ta-

peçarias. Galeria Centro Cultural
Paschoal Carlos Magno, Campo de
S. Bento, Niterói. Diariamente, das
16h às 20h. Até domingo.

iTmyo Rio, apesar da desenfreada espe-

^^^ cul '•';'.<> imobiliária que destról, leu-
I m ^B ta mas inexoravelmente, os seus pon-

tos clc referência tradicionais, alguns
desses marcos ainda permanecem. Pesqulse-se
a sua História e aparecerão muitos lates da
biografia da própria cidade, pois é nas faelia-
das des prédios, dc todas as idades, que está
escrita a crônica de qualquer centro urbano,
grande ou pequeno. Em outros paises, mais
adiantados, i.sso ó muitas vezes assunto até de
romances e filmes, pois as possibilidades de
exploração de um tema desses são praticanien-
te inesgotáveis. Ne Brasil, porém, a indiferen-
ça dos especuladores pelo valor histórico das
construções que põem abaixo parece ser com-
partilhada também por aqueles que podiam
fazer um trabalho de pesquisa desse tipo.

Tome-se, por exemplo, aquele hospital ro-

I sa, clc linhas clássicas, que muitos cariocas

; vêem quase todo dia ao passar pela Avenida
Presidente Vargas, ao lado da pista que dá
sentido cia Praça da Bandeira para o Centro,

quase na curva que leva ao Túnel Santa Bár-
bara. Passa-se por ele, tem-se uma vaga idéia
de sua antigüidade, e é tudo. Ignorados ficam
os segredos e revelações que suas paredes en-
cerram. Aquele prédio fez 100 anos no ano

passado, mas essa data teria passado em bran-
cas nuvens, não fossem os esforços do histo-
riader Hélio Aguinaga, que decidiu levantar a

| sua história e publicou, recentemente, Hospi-
I lal São Francisco de Assis — História. Escre-

j vendo a crônica do velho prédio, o autor nos le-
i va de volta ao Rio dos primeiros tempos, ao nú-

jeleo inicial Implantado por Mem de Sá no an-
tigo Morro do Castelo, fala-nos de abandono
desse local pela parte conhecida como Cida-
de Velha, da transferência da Corte Portu-

guesa para o Brasil, e por ai além.

A importância do hospital para a histó-
ria da medicina no Brasil não poderia ser
maior. Ali, realizou-se a primeira transfusão
de sangue em território nacional. Ali, insti-
tuiu-se ipela primeira vez um serviço de Ana-
tomia Patológica, com autópsia obrigatória,
para orientação clinica e diagnostica, e a parte
histclógica, .para orientação cirúrgica. O hábi-
to das reuniões clinicas, sempre muito ire-

quentes naquela casa, resultou no lançamento
de uma revista médica, O Hospital, até bem

pouco tempo atrás a melhor do pais. O pio-
neirismo no tratamento pelo radium do can- |

NA HISTÓRIA
1)0 HOSPITAL SAO

FRANCISCO DE ASSIS,
UM POUCO

DA BIOGRAFIA
DO RIO

cer genital da mulher, até então feito de for-
ma empírica, e muitas outras iniciativas mé-
dicas marearam a influência do hospital em
todos os ramos da medicina brasileira. "De lá
brotou o caudal dc conhecimentos médico-
científicos que transbordou para todo o Bra-
sil", escreve o autor, "e fez do São Francisco
um centro de cultura médica do pais".

Mas há também a outra parte da história, |
a parte não médica, a dos costumes e curió- \
sidades. Para situar a história do Hospital,
Hélio Aguinaga começa a sua crônica com a
chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, em
1805. A comitiva real era composta de muita

gente, que precisava de alojamentos à altura
de sua posição. Parte da população cedeu, vo-
luntariamente, suas casas aos recém-chegados,
mas a maioria não se dispôs voluntariamente
a tais sacrifícios. Esses recalcitrantes foram
simplesmente despejados pelo regime despótico
das requisições por edital, colado nas portas
das moradas cobiçadas com as letras P.R-
Eram as iniciais de Príncipe Regente, mas o
humor do carioca, já notório naquela época,
tinha uma tradução mais imediata para as
letras: "Ponha-se na Rua".

Também ficamos sabendo que a projeta-
da Cidade Nova de hoje está recebendo este
nome pela segunda vez. Quando D João VT

chegou ao Brasil, um rico negociante portu-
guès, Antônio Elias Lopes, doou-lhe sua chá-
cara de Sáo Cristóvão, que o monarca logo
transformou em Paço da Cidade. Para ligar o
centro da cidade até lá, construiu-se um ca-
minho elevado por cima do mangue de Sáo
Dlogo 'o atual canal do Mangue), que rece-
bcu o nome de Caminho do Aterrado. Os no-
bres geralmente percorriam essa rota com o
lenço discretamente levado ão nariz. O inten-
dente geral, para sanear os pântanos ali exis-
tentes, e ao mesmo tempo estimular a cons-
truçáo de residências para alojar o crescente
número de fugitivos de Portugal, concedeu
"isenção de impostos, durante 10 anos, às ca-
sas dc dois pavimentos e de menos portas, e
durante 20 anos ás de mais dc dois pavimentos
ou de cinco ou mais portas e janelas, que se
construíssem ao longo do Caminho do Aterra-
du". Nascia assim a chamada Cidade Nova; em
contraposição à Cidade Velha, e que hoje so-
ire o mesmo processo de modernização.

^ cerimônia de colocação da pedra fun-

Adamental 

do asilo que viria a ser fu-
turamente o Hospital São Francisco
de Assis, esteve presente a própria

Princesa Imperial, Sra D Isabel. A inaugura-

ção se deu a 10 de julho de 1879. Em vista das
dificuldades de obtenção de verbas para ma-
nutenção da instituição, constituiu-se uma
Comissão Protetora, presidido, pelo Barão de
Sáo Francisco. Mesmo essa medida, porém,
náo resolveu os apertos econômicos do asilo,
e em 1884 o Governo decidiu criar a Associa-

ção Protetora do Asilo de Mendicidade, que
trabalharia pela prosperidade do estabeleci-
mento. Nessa época, a instituição era ao mes-
mo tempo instituto de órfãos, hospital-mani-
cômio, hospício de velhos, casa de mendigos e
depósito de bêbados e vagabundos.

Isso não agradava à direção, que conse-

guiu com que, pelo decreto de 16 de dezembro
de 1895, o albergue passasse a ter o nome de

| Asilo São Francisco de Assis. Apesar de não
! haver documentos que o comprovem, o autor

é de opinião que a escolha do nome deve ter
sido feita por influência da presença do Ba-

I rão de São Francisco como presidente de duas

I comissões de ajuda ao asilo, sendo o seu gran-
de benemérito. O nome atual de Hospital de
São Francisco de Assis só velo a ser dado em
1922.

MENDIGO PROFISSIONAL
«que 

acontece com
um mendigo, depois
de apanhado pelas
autoridades no meio

da rua? Na varanda do velho
casarão, já passa das llh30m,
hora do almoço dos 108 men-
digos Internados no Centro de
Recuperação Social de Itaipu,
perto de Niterói, uma das
quatro unidades da Divisão de
Assistência ao Mendigo, do
Departamento de Serviços As-
sistenciais da Fundação Leão
XIII. Seu mais antigo mora-
dor é um velho, que cuida de
coelhos e galinhas e está há
nove anos no Centro. Uns são
reincidentes, vão e voltam,
outros não querem sair.

Chegam mais 10, trazidos
pelo responsável do Centro dc
Triagem de Bonsucesso. Mal
vestidos, vão formando fila
para preenchimento de fichas
com dados pessoais. As fichas
também servem para futura
comunicação à familia, se ela
existir. Encabulado, um aju-
dante de obra diz que essa é
a segunda vez que volta. "Eles
chegam a Itaipu semanal-
mente, ou de 15 em 15 dias,
em grupos de oito a 10, con-
forme a disponibilidade de
vaga", explica o diretor do
Centro, Dr Ary Sepulveda,
médico há 30 anes e um entu-
siasta do trabalho de relnte-
gração do mendigo à socie-
dade."O contato inicial é com a
assistente social, em uma pri-
meira reunião com o grupo,
que passa em seguida para o
exame médico, onde é feita
avaliação do estado de saúde
fisica e mental e capacidade
de trabalho, inclusive em ter-
mos de ferramentas e utensí-
lios que possam manejar sem
riscos. Do médico, o cliente é
encaminhado ao assistente
social, que faz entrevistas
mais profundas, exame de ca-
so, diagnóstico social e plano
de tratamento. A Seção de
Apoio Administrativo fornece
o enxoval (macacão azul), in-
dica leito no alojamento, e in-
forma sobre horário de refei-
ções, repouso, hora de TV,
trabalhos, direitos, obrigações
e medidas disciplinares", diz
o médico.

Um mulato jovem, de riso
fácil, trabalha na lavanderia
há quatro meses, depois de
encontrado na La.pa: "Tenho
25 anos e estava na rua quan-
do eles me pegaram. Estava
sem documentos, mas assim
que arrumar tudo vou sair
pra procurar emprego". Seu
problema era alcoolismo, a
maior incidência dos casos
no Centro. Em segundo lugar,
a loucura.

Para o Dr Ary Sepulveda, o
quadro geral da clientela é o
seguinte: incapacidade física
ou mental, total ou parcial.

A COBRANÇA
DE UMA
DÍVIDA

SEM FIM

Seu número é cada vez
maior. Eles continuam che-
gando: "Atualmente, a capa-
cidade do Centro de Recupe-
ração Social de Itaipu é de
120 clientes. As instalações
são precárias, mas uma nova
unidade está em construção
para 400 clientes e possibili-
dades de expansão para mais
200", diz o Dr Ary Sepulveda.
O cliente é recolhido na via

provisória ou definitiva; es-
trutura mental frágil com ca-
racteristicas de dependência;
alcoolismo crônico; analfabe-
tismo; desnutrição acentua-
da; falta de qualificação pro-
fissional; envelhecimento
precoce; perda de dignidade
pessoal aliada a uma determi-
naoão de autodestruição
lenta."São produto de uma socie-
dade não desenvolvida, fruto
da deterioração familiar
agravada por condições so-
ciais adversas pela falta ou

insuficiência de acesso aos
bens, serviços, recursos de
saúde, alimentação, trabalho,
habitação, educação e equipa-
mento comunitário. Precisa-
mos fazer compreender à po-
pulação", diz o diretor, "que
não adianta nada dar esmo-
las. As pessoas deveriam era
vir aqui conversar, trazer um
auxilio, um cigarro, resolvia
muito mais, porque a esmola é
proporcional ao sentimento de
culpa, mas não resolve, embo-
ra quem dê se sinta gratifi-
cado".

pública e levado ao Centro de
Triagem. Passa por uma ava-
liacão inicial. Os casos elegi-
veis são encaminhados para
uni dos centros de recupera-
ção. Depois do levantamento
de cada caso, a equipe do
Centro procura devolver o
mendigo à comunidade, re-
solvendo, por exemplo, casos
de aposentadoria. O mendigo
antes, foi um trabalhador. De-
pois de conseguida a posen-
tadoria, não é raro ver a fa-
milia aceitá-los de volta. Há
esperança de que eles não se-
jam mais um peso e possam
contribuir para o orçamento
familiar.

Muitos sao aproveitados em
serviços pela vizinhança, co-

O CENTRO DE RECUPERAÇÃO SOCIAL DE ITAIPU AUMENTA A CAPACIDADE PA^A 
^ENDER

MAIS MENDIGOS. AS INSTALAÇÕES ATUAIS SÃO PRECÁRIAS, SERVEM APENAS PARA 120 CLIENTES UMA..NOVA

UNIDADE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO, PARA 400 DELES, E COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA MAIS 200.

SEU NÚMERO NÃO PÁRA DE CRESCER

mo capina e construção civil,
ou ainda na própria Fundação
Leão XIII, quando há vagas.
Ainda este ano, segundo o Dr
Ary Sepulveda, os internos que
trabalham no Centro — 60%
— passarão a receber uma re-
muneração, além de sua quo-
ta de cigarros. Hoje, eles es-
tão distribuídos nos trabalhos
agrícolas, criação de animais,

japataria, copa e cozinha^Ja^^
vahderiá, roupariãTbaíbearia,
monitores de alojamentos,
limpeza, almoxarifado, con-
sertos gerais e artesanato, co-
mo bonecas de arame, cadei- ,
rinhas de praia, tapetes e ai-
mofadas.

Cada interno tem uma con-
ta-corrente onde são feitos de-
pósitos e vales e os que che-
gam são obrigados a guardar
seu dinheiro no cofre, para
evitar-se a compra de bebi-
das. Entretanto, o diretor faz
questão de afirmar o caráter
não paternalista e o trabalho
desenvolvido pela equipe, di-
zendo que Itaipu não é uma
carceragem e o cliente pode
pedir seu desligamento, após
estudo do caso.

"Ele assina um termo de
responsabilidade e é liberado,
sendo, porém, cientificado de
que, se retornar à mendican-
cia, a sua chance de voltar a
um centro de recuperação vai
ser difícil. Aos clientes são
ainda dadas saidas mensais,
com um pequeno auxílio em
dinheiro para a passagem e
uma espécie de salvo-condu-
to com prazo de validade ce

i dois a três dias, para a volta".
A saída faz parte do pia-

no de tratamento, segundo o
diretor, e a maioria volta, em-
bora alguns com ocorrência,
fora do prazo, alcoolizada,
etc. A esses, são aplicadas me-
didas disciplinares, geralmen-
te perda de regalias. Também
são concedidas saidas extras,
em casos indicados. O Centro
de Itaipu é só de homens e
ainda existe outro em Cam-
po Grande. O centro para mu-
lheres funciona no Bairro de
Fonseca, em Niterói, e está
em remodelação. Estudioso do
problema da mendicância, o
Dr Ary Sepulveda afirma
que há quem veja no mendi-
go reicidente o indivíduo que
elege a atividade por julgar
que a sociedade lhe é devedo-
ra dos recursos de que neces-
sita. "Seria um cobrador des-
ta divida", afirmou, "o que
justificaria ou explicaria as
suas constantes evasões dos
centros onde recebe abrigo,
alimentação, tratamento me-
dico. retornando à mendican-
cia numa atitude compulsória,
até a desagregação total. Ta_is
indivíduos, infelizmente, terão
que ser confinados em unida-
des fechadas, para sua pró-
pria proteção."

OVAMOS ao TEATRO

lil MORTE DE UM CAIXEIR0 VIAJANTE,
* * de Arthur Miller direção: FLAVI0 RANGEL \<iT

cmi-NATHALIATIMBERG c grande elenco |)j$

TEATRO ADOLPHO BL0CH Rua do Russel. 801 |Wj

Hoie Js 21,30 hs. - Amanhã às 18 e 21,30 hs. IS®.
Vendas antecipadas e reservas a partir das 10 hs.

tclelones: 285-1465 o 285-1166.
Produção: Difusão Sociedade Civil Ltdafir Prodücgo: Difusão Sociedade Civil Ltda. ... ¦ ..~ '¦-—.'!¦

r-'£í

w M
2 ÚLTIMAS SEMANAS no TEATRO OPINIÃO

rofflBPttMiMjBjai
de PLÍNIO MARCOS - Reservas: 235-2119

Promoção: SNT/DAC/MEC

??? CRUZEIRO
apresenta

Al QUINTO
Um show De/Com

CHICO ANÍSIO
Produção de Robson Paraiso

De 4.' à domingo, às 21.30h.

TEATRO DA LAGOA Infs: 274-799J 274-7748 S74-7B49

SHOW DE

MAX NUNES

HAROLDO BARBOSA

AGUDO RIBEIRO

Com LUIZ PIMENTEL e MARIA ODETE. - Som: FLASH STUDIO

TEATRO PRINCESA ISABEL - R«»rvai: 275-3346

O, 3a. a 6a„ 21 30 hs. - »hs.: 20,30 . 22,30 hi. Doms.: 18 . 21,30 H.

DINA SFAT LUIZ LINHARES ROGÉRIO FRÓES

A PROCURA DE AUTOR
de pirandello Direção: PAULO JOSÉ

com Miriam Pires. Carlos Gregórío, Hélio Ary, Vera
Setta, Thelma Reston e grande elenco. 

": 
,.: ,

TEATRO COPACABANA Reservas: 257-1818 ¦j-i"

ARY FONTOURA 0 LÍDIA MATOS

O miPTM- M SOCIEDADE
comédia de MAX NUNES e HILTON MARQUES
com Maria Cristina, Germano Filho, Lúcia Melo,

Martim Francisco, Norma Dumar e Jorge Botelho.
Dir • GRACINDO JÚNIOR - Cen.: Arlindo Rodrigues.

Figurino» Marco Aurélio
TEATRO CASA GRANDE - Av. Afranio de Mello Franco, 290-De 3. i

6'- 21 30 h -sábs. as 20 e 22,30 hs - Doms.: 18 e 21,30 h - l»sc.
' • P/Estuds. - Res.: 227-6475 ....

Telefone para PUBLICIDADE CERTA - 243036: (PBX'
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CARNEIRO
21 do março • 2D da abril

FINANÇAS - Associações favoreci-

das, dinheiro inesperado « boas

propostas de negócios. Dia excep.

cional. AMOR — Não censure a

pessoa amada. Ela nao entenderá

o seu comportamento. Seia maii

comprcensívo(a). SAÚDE — Cuide

bem de seu sistema digestivo •

tudo irá muito bem. PESSOAl —

Seja imparcial, Deixe que os ou-

tros resolvam seus próprios proble-
mas.

TOURO
21 da abril ¦ 20 da maio

FINANÇAS - Náo Itesll» em lan-

çar-se num novo caminho. Sorte fi-

nanceira. Você encontrará pessoas

qu» poderão ajudá-lo(a). AMOR —

Faça esforços para entender a pes-

soa amada. Náo esqueça que vo-

cê deve participar de seus pro-

blemas. SAÚDE — Seja muito pru-

dente nas suas viagens: risco de

acidente. PESSOAl - Vida social

favorecida « enconlro com pessoas
inteligentes.

GÊMEOS
21 d» maio a 20 d» junho

FINANÇAS - Feliz conclusão d»

um negócio importante. Proposta

de trabalho. Com a sua diploma-

cia, você saberá convencer seus

próximos. AMOR — Nova relação,

você pode contar com um dia be-

néfico. Esla relação interessará

mais o plano da amizade. Ótima

harmonia familiar. 5AÚDE — Pro-

legida e forma física perfeita.
PESSOAL - Seja mais tolerante,

mas não abdique de seus direitos.

CÂNCER
21 de junho a 21 de julho

FINANÇAS — Procure resolver ami-

gavelmente um problema financei-

ro. Isto não será fácil, pois certas

pessoas terão ciúmes de seu su-

cesso. AMOR — Momentos de mui-

ta alegria e ternura lhe serão rt*

tervados. Não os estrague com um

ciúme Injustificado ou palavras in-

felizes. SAÚDE — Será melhor »»-

gulr seriamente sua dieta. PESSOAl

— Você não terá tato. Cvit» o

mau-humor.

BALANÇA
23 do setembro • 22 dt outubro

FINANÇAS - Você tefí várias

possibilidades para mostrar seu va-

lor. Grande chance em todos os

negócios imobiliários. Faça uma as-

sociação. AMOR - Você poderá

encontrar uma pessoa que muda-

rá sua vida. Não perca a cabeça,

penso bem antes de comprometer-

se. SAÚDE - Boa, apenas agita-

ção. Indisposições hepálicas. PES-

SOAI — Seia simples, espontanco(a)

e procure entender os outros.

ESCORPIÃO
23 da outubro • 21 d» novembro

FINANÇAS - Soia realista no setor

profissional. Plano finaaceiro neu-

tro. Ponha em andamento um pro-

jeto e peca ajuda a um amigo.

AMOR — Dia que lhe trará uma

grande alegria. Além disso, as rela-

ções com sua família serão favo-

recidas. SAÚDE — Bom estado de

espírito. Você s» sentirá em plena

forma física. PESSOAL -Ólimo dia

para fazer transformações no teu

lar.

SAGITÁRIO
22 d» novembro • 21 dt dezembro

JJfiA^il cio oJtfocU (UxcáÍMA^
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FINANÇAS — Boas disposições nos

seus negócios e trabalho. Evito to-

das os despesa» • especulações.

AMOR — Controle a suo exuberan-

cia o não faça confidencias. Cuida-

do, pois Vènus poderá atrapalhar

seus projetos. SAÚDI — Seja mais

calmo(a) e cuide do seu sistema

nervoso. PESSOAl — Cuidado com

julgamentos apressados • com a

violência d» suas reações.

CAPRICÓRNIO
22 d» derombro a 20 d» janeiro

j>+s Ca...
Jcía...
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luii Carlos Bravo

PROBLEMA
N.° 834

Encontracífli 48
palavras: 20 do 4

trás; 17 de 5;
de 6; 5 de 7j
1 de 10.

CcfA OU S.M
, DeMoCí^cíA

I VuzM, A<pur AJA
/ CAAT/'AJ6A VÓS

coJTWUAfte/UoS
CofA fb/Me, 5eoe,

CASCADOS r '/A_
___,

oue e tílof
fMA V* „

toULH€fl«r_____>

_£*'

PALAVRAS DO N.° 833:

iipo, alho, nlto, npito, apto, asilo, atol, hálito, halo,
hiato, HOSPITAL, hóstia, ilha, ilhoa, ilhota, lápis, lapso,
lato, lisa) listo, olha, paio, paiol, pais, palio, palito,
poial, poita, polia, posta, postal, postila, salto, topo,
poial, poita, polia, posta, postal, postila, salto, sapo,
topoti, tilh», sita, tola, salta, tope, talho, tálio, talo, tol».

INSTRUÇÕES

O objetivo deste jogo é feintar o maior número
possível d» palavras de quatro letras ou mais, usando
apenas as letras que aqui aparecem misturadas e que
formam uma palavra-chave (a palavra-chave é semnro
spresentada na edição do dia seguinte, em letras maiús-
cuias, juntamente com as palavras encontradas no proble-
ma anterior). A letra maior deverá aparecer obrigatória-
mente em todas as palavras, em qualquer posição. Uma
letra não poderá aparecer em cada palavra, maior nú-
mero de vezes cio que na palavra-chave. O autor não
usa dicionário e só apresenta palavras de uso corrente,

por isso o leitor muitas vezes encontrará mais palavrai
do que as publicadas no dia seguinte. Náo valem vor-
bos, nomes próprios, plurais nem giria.

CRUZADAS Carlos da Silva

VERÍSSIMO' 
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LEÃO
22 dt julho a 22 d» agosto

FINANÇAS - Completo livre-arbi-

trio. Aproveite para pôr cm dia a

sua correspondência e preparar no-

vos projetos. AMOR — Não tenha

medo de mostrar seus sentimentos.

Você deve evitar a companhia de

certos amigos. SAÚDE - Boa. Mas

evita » «stafa. PESSOAl - Será

prudente não falar de seus pro-

jetot.

AQUÁRIO
21 d» janeiro • 19 d» fevereir»
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FINANÇAS — Seus amigos podem

aiudá-io(a), para que um projeto

seia bem-sucedido. Viagens favore-

cidas. AMOR — Não cometa ne-

nhum erro que possa complicar

sua vida sentimental. Não procur»

aventuras sem futuro » sem In-

teresse. SAÚDE — Periurbações de-

vidas à circulação sangüínea. PES-

SOAI — Desarmonia provocada por

falta de confiança.

VIRGEM
23 de agosto a 22 da setembro

FINANÇAS - Plano profissional

benéfico. Assinaturas e associações

favorecidas. Sorte financeira. Saiba

aproveitar este dia. AMOR - Não

tenha medo de mostrar seus senti-

mentos. Sua vida social será inte-

ressante e os problemas familiares

poderão ser resolvidos com fac

dade. SAÚDE — Cuidado com o

seu coração: seria aconselhável

consultar um médico. PESSOAl —

Dia propício para estudos « exa-

mes.

FINANÇAS - Muita sorte, seia nos

negócios, trabalho ou finanças.

Além disto, você poderá encontrar

um emprego muito lucrativo. AMOR

— Dia repleto de emoções que o

(a) deixarão perturbado(a). Você

encontrará mais compreensão na

sua família. SAÚDE - Sua resis-

tência fisica acha-se protegida. Na-

da deve ser temido. PESSOAL —

Não se deixe levar por impulsos,

pois você poderá ter decepções.

££KO aJ IA X?\ZENtX>.,.
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HORIZONTAIS — 1 — certas danças antigos. 10 — árvore

do Malabar, cuio suco se aplicava nas doenças pulmonares

(pi.). 12 — esconderijo do peixe sob uma laje debaixo da

água, gruta pequena. 13 - valor ou qualidade notável

atribuída a um produto com vista a conquistar o consu-

midor. 14 — expulsar, natural ou artificialmente. 16 — con-

junto de cartas do mesmo naipe. 17 - qualquer prolon-

gamento de telhado olém da prumado da parede, beirai.

19 _ sufixo tupi-guarani que significa feio, terrível. 20 —

causar irritação ou cólera a, sair ou partir com ímpeto. 22

— tumor complexo, formado de muitos tecidos. 25 — diz-s»

do animal adulto próprio para reprodução ou paro corta,

diz-se de animal bovino gordo, bom paro o corte. 26 —

a inteligência que governa o corpo e subsisto depois dt

morte quando o cadáver é embalsamado (segundo a cren-

ça egípcia). 27 — agita ou varre a cinza com o sorrasca-

douro (vassoura com que se limpa .os fornos depois-d»
—ítuentesl.^O^rtsêcanHiPao vent0 (roupas, carnes, etc), «X-

pondo ao sol.

VERTICAIS — 1 — redes onde se metem sacos de algodão,

cortiça etc, e com as quais se guarnecem os bordos do

navio contra as balas inimigas. 2 - palavras que tém

a mesma grafia, porém sentido diferente, diz-se dos vocá-

bulos que se escrevem com as mesmas letras que outros.

3 — dizer coisas desagradáveis, dirigir censuras ou recla-

mações. 4 — em hora má. 5 — primeira nota da escala

menor. 6 — procedido, provido. 7 — designação tupi do

trovão, usada pelos missionários jesuítas para designar

Deus. 8 — árvore da região do alto Amazonas. 9 — sistema

coloidal em que es partículas sólidas estão disseminadas

no meio líquido. 11 — pertencente ou relativo à Civitas

solis (cidade do sol), obra social do filósofo italiano To-

más Campanella (1568-1634). 15 - conjunto fundamental

das tendências vitais, do onde se desenvolvem as tendências
do egoe da libido. 18 — palavra tupi que significa objeto «

compõe vocábulos brasileiros. 21 — esconde, oculta. 23
terreno em frente e/ou em volta da igreja, plano ou es-

calonado, aberto ou fechado. 24 — produzir ou emitir som

ou tom forte, soar em tom alto. 28 — forma arcaica da
terceira pessoa do singular do presente do indicativo do
verbo ser. 29 — divindade sumeriana. Léxicos: Morais, Fer-
nando, Melhoramentos, Aurélio o Casanovas.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — mefltismos - abetouro — taci — adiça
abaratar — ota — an — estrar — ser — iliade — to —

rab — abai — avairana — sorrabar.
VERTICAIS — mula — faca - ibibora — te — itararé —

soda — muitas — orçaneta — soar — atadura — eslavo —

eiras — tibar — rolha — ana — bar — ir — ab.

Correspondência o remessa de livros o revistas para:
Rua das Palmeiras, 57 op. 4 — Botafogo — ZC-02.
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PAUIS 

— Para quem che-
ga um ou dois dias antes
da abertura de uma mos-
tra como a Bienal de Pa-
ris e pode percorrer as
duas alas do Museu de

Arte Moderna, na Ave. du Président
Wilson, durante a montagem, fica
sempre a impressão de que ela se
inaugurará incompleta. Nada fan
crer que haja tempo, gente e recur-
sos para aprontar tudo. Um autcn-
tico canteiro de obras, em duplo
sentido, fervilha por toda a parte.
De um lado são os artistas, tratan-
do de concretizar seus projetos; fa-
Iam toda espécie de língua, mas o
que predomina mesmo, sintomati-
camente, é o francês, o Inglês e o
alemão. Do outro, uma multidão do
funcionários e operários da monta-
gem, entre os quais é possível des-
cobrir vários portugueses e espa-
nhóis; na correria e barulhelra ge-
rais, eles vão seguindo as instru-
ções, cortando madeira, carregando
vidros, levantando placas metálicas,
pintando painés, ajustando pontos
de luz, varrendo e encerando o
chão. Se todos, artistas, funciona-
rios e operários reclamam um pou-
co de tudo, sobra ainda um vasto
entusiasmo que faz com que no dia
exato as salas da Bienal estejam
prontas, salvo mínimas exceções.
Nas circunstancias atuais de limi-
tação da arte essa montagem é a
primeira obra a realizar-se na Bie-
nal — a maior de suas péiforman-
ces, da qual normalmente só se per-
cebe o resultado não o processo. Re-
sultado a que a critica e a impren-

sa tiveram acesso na última quinta-
feira, 15, antes da abertura oficial
da mostra, no dia seguinte.

Se difícil é montar uma expo-
sição gigantesca e anticonvencional
como a Bienal de Paris, dedicada ã
arte mais nova em todo o mundo,
espinhoso é também percorrê-la
com a inter.ção de vislumbrar suas
constante fundamentais. Com os
150 artistas, de 25 países que a
compõe, além dos 23 artistas ou
grupos da sala especial latino-ame-
ricana, estamos já muito longe do
que se teve até alguns anos atrás
como convenção da arte. Através
deles, comprova-se o fenômeno do
abandono febril e irreversível dos
antigos limites de uma arte mais
ou menos aceita e compreendida
até a primeira metade dos anos 60
— uma arte que, menos disposta
ao novo, não havia ainda saltado
para fora de seus próprios muros.
Agora, os terrenos da criação se
ampliaram e se diversificaram
enormemente, levando quase ao
fracasso as tentativas de obter uma
visão orgânica de seu panorama
atual. Quando tudo é possível, o
mais trabalhoso é separar o prin-
cipal do acessório, o útil do equi-
vocado, o visionário do arrivista.

E' verdade que continua ha-
vendo pintura, desenho, gravura ou
escultura, em termos reconheciveis
à primeira vista, como demonstram
as obras de alguns franceses (Oli-
vier Mosset, Marc Devade, Domini-
que Thiollat, Jacques Martinez e
Christian Bonnefoi, todos pinto-
res», suíços (Remy Zaugg, Claude
Sandoz e Chasper Otto Melcher,
também pintores), alemães, ingle-
ses, iugoslavos, canadenses e japo-
neses, os últimos interessados espe-
cialmente em formas escultóricas.
No entanto, mesmo nesse casos de
proximidade maior com a tradição
(uns 207o do total da mostra) a
persistência é apenas aparente, já
que na absoluta maioria das vezes o
que ocorre é o uso dos meios tradi-
cionais para contestá-los e ultra-
passá-los, de dentro para fora. Uma
pintura que faz explodir as frontei-
ras da pintura, um desenho que se
quer bem mais que desenho, uma
gravura que busca processos inédi-
tos de Impressão, uma escultura
que se minimaliza ou se monumen-
taliza por modos imprevistos.

De qualquer maneira, salvo a
contribuição dos japoneses, este se-

, tor de que tratei primeiro não é
| absolutamente o mais significativo
i e instigante da 10a. Bienal de Pa-

ris. Acentuando tendências que já
se podiam pressentir na edição de
1975, a mostra de agora firma-se
no aproveitamento de todo um ar-
senal de novos meios. Destacam-se
ai a fotografia, o vídeo-tape e as
performances. A fotolinguagem es-
tá atingindo seu clímax no mo-
mento. Basta perceber as incontá-
veis maneiras que os artistas en-
contram para manipulá-la desde o
uso de recursos puramente técni-
cos da fotografia até a sua mis-
tura com outros variados veículos
de expressão e comunicação. Pa-
ra a video-arte, interessada em ex-
trapolar os limites da televisão co-
mercial, criou-se um setor inteiro
no conjunto da Bienal: há cinco
programas em projeção permanen-
te, além de um panorama de seu
desenvolvimento nos últimos 10
anos.

Embora do setor façam parte
artistas franceses, ingleses, cana-

deuses e australianos, ele se. cons-
titui basicamente de norte-ameri-
canos, cuja presença, aliás, no res-
to da mostra, é pouco notável. E
quanto às performances, através
das quais a linguagem do corpo as-
segura continuidade como itendên-
cia, a Bienal tem uma lista atraen-
te de eventos. Já se pôde assistir,
por exemplo, à apresentação do
iugoslavo Dragoljub Rasa Todosi-
jevic, que, durante uma hora, fi-
cou repetindo dramaticamente a
frase Was ist Kunst? (O que é ar-
te?), alternando*a cada 10 minutos
sua voz direta e a voz recém-re-
gistrada em gravador, na mesma
sala.

Por ai começa-se a discernir
quais as grandes linhas de frente
da arte internacional, sugeridas
por tudo aquilo que a presente Bie-
nal reúne. Do que guardei de rei-
terados percursos pelas salas su-
cessivas da mostra, diria que as
constantes principais são três: a
fixação no cotidiano, a documen-
tação da violência e a entrega à
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Dietrich Albrecht (República Federal da Alemanha) / Violência Permanente, xerox e fotografia, 1977

obsessão. Nosso mundo diário, nas
mais diversas partes do planeta,
aparece insistentemente na obra
desses artistas. É uma pesquisa do
que nos cerca mais de perto, não
apenas para efeito de registro e
sim para tentar romper o cerco que
anestesia, sufoca e aliena. O cer-
co dos objetos e dos modos de vida
impostos, muitas vezes contra a
própria vida. É quando a violência
surge como grande tema atual. Se
ela está nos filmes que se pode ver
em Paris (o terrorismo assumindo
papel central nas últimas obras-de
Bunuel ou de Monicelli), está tam-
bém no recinto da Bienal em Fotos,
cópias xerox, jornais ambientes ou
performances. Há da parte dos ar-
tistas uma vontade evidente de gri-
tar contra todas as formas de in-
justiça e violência, de uma maneira
que adquire mais força e impacto
porque se vai tornando opressiva,
gota a gota num copo prestes a ex-
plodir. A freqüente violência do
nosso cotidiano geral — eis como
encontrar um eixo para definir o
que se mostra afluente no conjun-
to da 10a. Bienal de Paris. Dentro
desse eixo, sem referir ainda os la-
tino-americanos, ressalta sobretudo
o alemão Dietrich Albrecht, com
uma série de cópias xerox e foto-
tegrafias Iimagens da realidade,
como ele as chamai encadeando
violências contra idéias e corpos
por toda a parte, ontem e hoje. Os
mecanismos da sociedade de con-
sumo surgem ironizados no ambi-
ente acumulativo do grupo francês
Untel, na linha do Coletivo de Ar-
te Sociológica de Fred Forest e
Hervé Fischer, já nossos conheci-
dos no Brasil.

Mas alguns especialistas põem
dúvidas na eficácia final dessa vio-
lência a que estão aderindo os ar-
tistas. O critico inglês Gerald For-
ty, num dos textos do excelente ca-
tálogo dessa Bienal, começa por
ver na arte de hoje "um periodo
de estagnação, de hesitação, sem
rumo preciso. Um período no qual
o potencial supera a realização." E
afirma que a situação se agrava
"com os esforços bem intenciona-
dos, mas artificiais, desenvolvidos
em todos os domínios para dar à
arte um contexto social, para que
o artista sinta que tem um papel
a cumprir na sociedade e que ne-
Ia sua atividade é solicitada." Im-

plicitamente. portando, deplora
essa nova abertura para a violên-
cia, da qual a arte quer ser tam-
bém transmissora, como denúncia.
Os artistas que lhe parecem hoje
em dia mais interessantes são os
que, pondo-se um pouco à margem,
concentram sua pesquisa numa res-
posta pessoal e sensível ao mun-
do fenomênico, e procuram desço-
brir maneiras de comunicá-la aos
outros."Não se trata de uma forma de
arte necessariamente adaptável à
amostragem em grandes exposi-
ções, pois ela exige ser contempla-
da na calma, é experimental, pa-
rece mesmo hesitante, não por fal-
ta de convicção, mas por uma in-
tegridade que recusa qualquer fal-
sificação da concepção original."
Para Gerald Forty, os artistas as-
sim descritos aproximam-se imen-
samente dos naturalistas que estu-
dam o comportamento de uma es-
pécie animal rara e fugidia, "o

que pede silêncio, paciência, com-
préènsão e talento."

Se concordarmos com ele, os
nomes a destacar na presente Bie-
nal são os do francês Didier Bay,
com seus livros de registros, obses-
sivos de experiências e indagações
diárias, em texto e fotos; a inglesa
Eileen Lawrence, com desenhos
lembrando pranchas cientificas
(galhos, penas de pássaros, ovos,
etc.i; o italiano Fiiippo Avalie, com
uma montagem labiríntica de vi-
dros e Imagens fragmentadas do
corpo humano; e os alemães Ed-
mundo Kuppel (seqüências de fo-
tos, segundo a segundo), Barbara
e Gabrielle Schmidt-Heins (livres
de variadas pesquisas, quase ar-
queológicas de materiais) e Doro-
thee von Windheim. Esta apresen-
ta um das trabalhos que a mim
mais impressão causou em toda a
vastidão da Bienal. A partir de pa-
redes exteriores de casa velhíssi-
mas ela retirou camadas de mate-
riais agora transportados para as
paredes de sua sala na exposição. O
resultado é surpreendente, porque
inclusive o que se vê é uma saida
inesperada para a situação critica
d-a pintura. Não que ela aja como
pintora; mas ainda resta um pouco
de pintura na transferência de
imagens que processa do universo
cotidiano de sempre para o com-
plexo ambiente da arte de hoje.


